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1. jfwnetrzmr przyrzadu

Wld»k plytjr caoiottaj.

1 - POWKH - wificznik alactowyi

pozycja OS - przyrznd wi^czonyt

pozycja OFF - przyrznd wyiaczonyi

2 - MEASURK£E3JT TB4S - praeiftcznik ozasu poalaru sibiiy do

wyboru czasu poolaru a zakreoie O^laa • la;

3 - FUSCTIOS - przeiacznik eioiacy do wyboru naat?puj%cych

funkcjl p:;aiiapowycht

FRBQj^ - czeatotliwosd s aajBCla A,

PERj^ - okrea z aejscia A,

TIa - odBtfp czasu /otaicra braokp sygsaA na

aejsclu A, zaayka na aejsclu B/,

TI AVG. r,- u^adnionj odst?p czasu /otalera braak? eygnai

na aejsciu A, zaayka na aejecln B/,

?^/?^ - 8tos\inok cz^stotllaoBCi podana^ na aajscla B

do cz^stotllaoAci podana^ na aejscia A;

4 - RESET - rtl - przycisk kasoaania r^czna^o lub przycisk

umoAllaiajacy przajscla do steroaanla lokalnego przy

pracy a systeoie tntarfejsoaya;

5 - DISPLAY TDIE - pokr^tlo ragulacjl czasu odczytu a zakra-

sie 1s - 5s;

6 - LEVEL - pokr?tIo regnlac^i pozioau ayzaalania trygera;

7 - GATE - sygnalizac^a otaarcia braakl /swlecente askainika

obok napisu oznaczai Aa brsimka Jest ota€urta/;

8 - REMOTE - sygnalizacja zdalnego steroaanla /ialeccnla

vska£nlka obok napisu oznacza» ta pz*zyrzad ^ast ataroaany

z gniazda interrejsoaego/

;

9 - pole odczytoae ayniku poniaru;

10 - pole odczytoae znaku aykladnika i aykladnika;

11 - Hz - askaznik miana przy poitiarze cz^stotliao^l

;

12 - s - askainik miana przy poaiarza okrasu, odst^pu czasu

1 usrednlonego odst^pu czasu;

13 - TRIGG - aska^nik ustaaienia trygera;

14 - przeiacznik dzialnika napipcla aelscloaegoj

pozycja xl - napi^cle aejdcioae nla ulaga podzialoai,

pozycja x30 - napi?oia aejdcioaa zostaja podzielone

a stosunku 1:30;

15 - przelacznik polaryzacji napi^cia aejdcioaego - siuzy do

ayboru zbocza otaiarajace^o i zaitykajacago braakf przy
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pomlaracb czasu

;

16 - przeiaLCSsnik rodzaju eprzfionia wejscia wztnacniacza:

pozyejo ^ - wejscie przez kondensator /zmiennopradowe/,

pozycja = - wejscie bezpo^ednie /staiopradowe/?

17 - gniazdo BNC - wejscie wziaacniacza A;

18 - gniazdo BlIC - wejscie wzmailiiacza B;

19 - gniazdo BUG - wyjscie generatora wewn^trznego lub wej^le

generatora zewn§trznego /zaleinie od pozycji przoiacznika

rodzaju wzorca/;

20 - przeiacznik rodzaju wzorca:

pozycja niT 10HHz OUT - wyjscie generatora wewn^trznego,

pozycja EXT STB IK - wejscie generatora zewn^trznego

;

21 - bezpiecznik sieciowy WTA-T-K-2?0/31 5

;

22 - gniazdo intcrfejsowe - siuiy do poiaczenia przyrzadu

z przystawka interfejaowa typ 1^01 »

23 - oaiona transforoatora sieciowego;

24 - zacisk uzieaiajacy • aiuiy do uziemienia przyrzadu przy

podiaczeniu przyrzadu do gniazda sieciowego bez uzietEie-

nia.

2. Przeznaczenie przyrzadu

Cz^stosalomierz-czasoaiierz liczg^cy typ C571 jest wielofunkcyj-

nyo przyrzadem pomiarowym zapewniajacya du4a dok>acno£c pomiaru

maiych cz^stotliwosci przy krotkich czasach pomiaru. V/ykonany jest

w oparciu o technik? zliczania inpulsow, a nast^pnie pra.li/zania

wyniku pomiaru. Uzycie do konstrukcji wyi^cznie monolitycznych

ukladow scalonych gwarantuje wysoka niezawodnosc cziaiania.

Przyrzad przeznaczony jest do wykonywania nastgpuj^cych pomiarcw

przebiegow elektrycznych:

a/ czgstotliwosci

;

b/ okresu ;

c/ odst§pu czasu przy sterowaniu z dwoch zrodei;

d/ usrednionego odat^pu czasu przy sterowaniu z dwoch irddeb;

e/ stosunku cz^stotliwosci przy sterowaniu z dwoch ilrodei.

Cz^stosciomierz-czasomierz typ C57l ze wzgl§du na duia dcktadno:

c

pomiaru oraz uniwersalnosd, przeznaczony jest gidwnie do pracy

w laboratoriach badawczych placdwek naukowych i w biurach kcnstruk

! cyjnych. lioze bye takze wykorzystywany na stanowiskach kontrolnych

i pomiarowych w zakiadach przemysiowych. Po uzupelnieniu przyeta-

wka typ 1 101 przyrzad moze pracowac w systemach pomiarowych

zgodnych z norma lEC.

-Rye. 2. Widok piyty tylnej.
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3. Page teehnicj^e

- zakree cz^stotliwosei DC 0-50 LQis

AC 10Hs - 50L1H2

- czuiosc w zakresie cz^stotliwosci 0 - 30HHz 10 qV

30 - 50tIHz 25 n7

- QaksjuaxDe napi^ie Tre^sciowe 0 - 10MHz 50 V

10 - 50MHz urV] *
f fMHzJ

- iopedancja wejsciowa 1 MS//25 pP'

b/_P22^£AS £Z^STOniWO5ci_-_wejsci0_A_
- zakres poadaru

- bi^d wzgl^dny pomiaru

- czaay poailaru

- vTyaik pottiiaru

0,001 Hz<f^<50 MHz

•t- + 1 + kJf^.

-kli.r, Khx.f^ - -j-

gdzie: oznacza

biftd trygera /rovmy/

0,3/0 dla eygnaiu

sinusoidalnego o

napi?ciu 100 oV i

atosunku sygnaiu do

zak.l6ce6 > 40 dB/j

- cz§8totlivrosc

mierzona, - czf-

atotliwosc genera-

tora wzorcowego zas

HMr oznacza rzeczy-

tristy ozas pomiaru

/patrz punkt 11.1/

0,1ms; 1ms;- 10ms';

0,1s i 1e

a "Hz" z u-nzgl^dnie-

si©a Rykiadaika i

przecinka dziesi^-

tnego.

[a-sz S |iV~szy^7

ZEtkres pooLlaz*u

biad W2gl§dny poadaru

- wynik pomiaru

20*8 <Tx < 0008

jak przy pomiarze

cz^iatotliwo*^

w "a" z u*2gl§bii8-

niem vyk^adnika 1

przecinka dzieei^*

tnego.

0DST5P2 CZ^SS - E^l^cie i, i S
- zakres pomiaru

- biad wzgl^dny pomiaru

- wynik pomiaru

20ma<TI < 10008

gdziai B - liczba

zliczonych i*puls6w;

fw - cz^etotltwosd

general 3ra wzorcowe-

go zas tr oznacza

btad trygera /jak

przy pomiarze cz^-

stotliwoilci/.

w ”5*’ z uwzgl^dnie-

niem wykiadnika i

przecinka czieai?-

tnego.

e/ POIOAH u5RSBHIOB^J)DS2^aPD_C^A^_-_wejici

- zakres pomiaru 20m» TI 1000s

+ fw 1
• biftd wzgl^dny pomiaru • YST * B k

gdztei fw - czeeto-

tliwosd generat o-^a

wzcrcoeego; ^j.-bi*d

trygera /Jak przy

pomiarze cz^etotli-

wosci/; H - ilo&d

impulsow przebiegu

wzorcowego przypada-

Jaca na uiredniony

odat§p 3zasu, zas

|a-sz 9 |A-gzyP7|



- wynlk pomiaru

f/ PO!iIUl Sl^SUHKD CZ^STCTLIWO^CI
A

- zakres pomiaru

- bl^d wzgl^dny pomiaru

- iffynik pomiaru

g/_PARAJdETRY_0G6L]?]B

- wzorzec wevm^trzny - typ

czfBtotliwosd

nieataiosc cz^stotllwosci A5^C--»*40°C/

napi^cie wylsclowe na rezystancjl 50
- wejscie wzorca zewnftrsrtego

czfstotllwosd

zakrae napifc wejsclowyoh

rezyetancja wejscloma

k > ozaacza ilosc

usrednlonych odstf-

pow czaeu.

w "s* z uwzglfdnie-

nlem wyk^adnlka 1

przeclnka dziesi§«

tnego*

1.10"5 . 5.io9

+ '^tr + 1

ffirrisx MT.PxB
gdzle: tr - biad

trygera /Jak .rzy

pomlarze cz^stotll-

wosci/ Px/A lub B/

oznacza cz^stotllwo-

sci mierzone odpowie

diiio przez we;) sola

A 1 B zas HUT ozna-

cza rzeczywisty czar

poadL8LTu /jak w pun-

kcie 2 b.A
baz ffilana z uwzgl^-

dnienleo wyk^adnlka

1 przeclnka dzieai^-

tnego.

TCXO - 3

10 »JHz

-2,5.10*^

min. 200 mVpp

10 MHz

0,5 - 10 Vpp

min. 500S2.



II, BWDOWJL I DZIAiAJflB ?H2YR5t4J>U ORAZ JBGO ZSSPOi5‘ff SKi*ADC¥YCH

Ponl«w«4 x»ray par«wadaeziiu po«iar<5w przy rdinyoh funkcjaoii

"bioxTi udsiat r6i&« bloki fankoj onalna to po ogdluyn zapoznanitt

8I9 s« •chMAtMi blokovys cakosol przyrz^du /r7s«3/ jogo dzia-

ianla z#«tanl« szosagdiowo osdvlond w oparola o prowadzanlo

povLardw na pOBaosagdlayeb fvikejach. i

1,1, Poal r.r cze-totll^oi-ci

Pomiar ten polega ca zltczonta iapuled* przabiegu aiair cego

0 aic nancj czescctliwosci /w licznlku I/. W wybraaya czasla

poaiaru oras zliczaniu w tyc aacya oJcresie czoaa iapuledw pi*ze-

bi*‘gu o cs§stotliwocci waorcowej /v licznlku Y/, a nastgpnie po-

dzieleniu zawortosci licznlka X przez zawartoid 11 Jfcnika Y,

Jynlk Jest wartoscia cz^stotliaosci mlerzonej, Znsad§ tt ilustraj#

rys,4.

UWA - wzaacniaos 30 MHs vejdela A;

Rys,4« Scheaat blokowy ilnatrujaoy aasad^ pomlam

cz^stotllvoSel*

W colu dokonanla poniaru ca^stotliwosoi prz^blag badany,

po wzaocnieniu i uformowaniu w iapulay proatokat’^e, zoetaje dopro-
Hya.3 Schanat blokowy ca^atodcionderea C 571 wadzony na jedno z wejsd bramki I, sas przeblag » generators

wzorcowego zostaje doprowadzony na wejdoie braakl Y. Oble braakl

zostaja otwarte za ponoca ukladu aterovania braakl na czas rdwny

wybraneau czas^wl poitiara zwl^kazonean o czas potrzebny do zakod-

czenla peStnego okreau Rye, 5 przedotawla przeblegi w ukkadzle.

lapulsy przechodzace przez brcuikl X i Y sa zliczane przes llczslkl

- odpowiednlo X 1 Y a po zakodczenln zllcysanla zawartosd llcanlkow

zoataje przeplaana do ukkadu przellosajaoego. Po praellezenia wyni



xostaje .,s*ietlon, na aza^olocyfrowym waka^niku. Jest tosradnla aart.sd ozeatotllwosol okpedloa, za ozaa otwarcia braaki.

fxIt^XAl

fnlFxBi

In dnn nnn n i1 n oil
RmzywisTy czA$ pohJarv an r iczas otwAbcu aa^MKiti

NYBRAUy CZA S POMiARU MT

JZL

CZAS OrWAB CiA BftAMKl Y

TTST /2/

fcgledny biad poalam eaestotllaodol drednl.J aoina aa podstawiatego waom okreslid jakot
'

^5 S^r /3/

E

podstable r78*5 moi^emy aapisad nast^pujace rdwnaalai

* Tx « RliT, oraz Bw • Tw » RiiT /rownanie epeknic^e z dokiadao*

ia do jednogo okresu 1N»/, Wobec tegoi

Bz

Hw

RMT

RMT

/4/

/5/

oraz moina przyjac, 4e biad /iJBx zaleiy tylko od dokiadnodci

trygera wejscia A, zad biad wyalka z netody cyfrowe;J poalam

i wynoei - 1 tot

^tr
WFrr:

+ 1
/6/

Rya*5. Przebiagi w uk2:adach bramek J.l

J.iall arzyjoxlec, ie lloid l„pula6, zliczonych przaz lleznik I

ot-„cia bra«kl Y ,y.oal B. to /.a podstawia rya.5/ «oza«y aapisacBaattpujaoe ro«.aal„ Hx . Tx . R», oraz B, . T, - EMT /rdsaaniaapelniona z dokiadaoseia do 4adnego okrasu Tw/. »obao tago,

Hx . Tx - Hw . Tw
a 8t%dt

Igdzie biq^d trygera tr powinien byd laniejszy nii 0,3% dla sygna^tu

jeinusoidalnego o napi§ciu 100 iV 1 stoeunku sygnaia do zakldced

40 dB.

Zaleinosc rzeczynistego czasu pomieuru /RMT/ od wybranego ezaau

potniaru /MT/ i cz^stotliwosci mlerzonej aoina wyprowadzid ze

irzoru /4/i
^ RMT - Hx . Tx /?/

oraz
I ^

RMT - Tx . B [UT . l] /8/

Stq^d widac, ie jeieli aybrany czaa poniaru jaat krdtazy nii okres

czfstotl^wosci mierzone^f to rzeczywisty ozaa poolara jest rtSwny

jednemu okresowl cz^stotllwoscl rierzonej*

1,2a Potalar okresu,

Pomiar ten przebiega w eposob identyczny jak "Joalar cz^atotll-

wosci a ro±nica oi^dzy nimi polega na tya, ie - odwrotnio nii

poprzednio - zawartosc llcznlka Y zoataje podzlelona przez zawar-

tosc llcznlka X, W zwi^zku z tym Identyczne jest wl§c wyraienla na

bl^d wzgl^dny poolaru /3/ jak rownlei na rzeczywisty czaa poalaru

/8/.

E [x] - funkcja Entler - oznacza najwl^ksza llozb^ calkowlt^

nle wi^ksza nli X,

[a-sz [wszygp'
I
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F> alar odstii^u czasu
pMlar a*«p«to6ei iKpalaM • tt w^iiaUt A 1 B poAm6 %mn ass

prs«bi«c i nst««i6 adpowladudi* sbacM et«lcra4«ot i MorBaJaoe

Pomlar ten polega na tya, fie inpuls vrejsclowy s toru A otwioraj X 1 braak^ I#
^

zti6 inpula z toru B aonyka braakf X i braakj Y /za poi;redaicti39n JaAeli licmib T sUcajl B inpulsA« o iiawuaaja akraala fiwta-

ukiadu sterowanla bramek/. Llcznik Y slicaa prses czaa otwarcia ^»aaA» Bi«r»«ny ©d*tffp ©sasQ 5x wjaoBii

bramki Y impuley o oz§3totlit?o£ci nzorcowej a nast^pnio zav;artosd Bjc » B • Sb /9/

licznlka Y Jeet dziolona praez zevrartodd licsnika X. V/ynik jest

«^oscl4 Klerzonago odet^pu czasu, Zaaadp t§ ilustruje 27S« 6 .

saA bUd vs«l9««y poaian vyaasis

t-J-l fitr /10/

r«

rr»

UWA,. UWB • wxnaenlacze 30 HHz wej sola A 1 B

Soheaat blokorwy llustrujaoj “^asadg poiaiaru odetgpa jozasi

/lub udrednionego odst^pu ozasu/..

V oela dekanai^la poolaru odst^pc czasu przeblegi badane, po

wzaoonleniu i aforaowaniu w impuley proetokatne, zoetaja doprowa-

dzcme do ukladu sterowania bramek. Uklad ten dziala w ten sposdb,

Ae przed rozpooz^oiem poiaiaru otwarty jest tor A, zas pierwszy

iapuls
'*A

epowoduje otwarcie bramek X i'Y a jednoozesnie zoetaje

zablokewany tor A i otwiera si^ tor B. Plerwezy, po otwarciu

torn B impule apowoduje zeaikni^cie bramek X 1 Y. Wobec tego

lieznlk X sliozy zawesa jeden itapuls, zas licznik Y ilosc impuledi

przebiegu o oz^etotliwosoi wzorcowej proporejonalna do dlugosci

mlerzonego odat^pu ozasu Tx. Punkeja ta umofiliwia pemiar odst^pu

czasu mipdzy dowolnyml zboczaml dwdeh Impuleow. Dmofiliwia rownlefi

gdzla aatatai ^ jawt bkpdam dedatkawym, wporwadowaaya

nlestabllnoscia progu zadziaiania akkadu formajaoogo prsebiag

wejAclowy i wyaoai 0,3% dla prsabiaga sUwaoidalnego o aapipeto

100 mV 1 atoBanka aygnaka do zakkoean wipkasym nlA 40 dB.

Przy poaiarze przebiegdw o wipksaaj atromosci sboosy bkad tan

aoAa by 6 snaezmie mnlojazy.

Paatny nAradnioasgo odatewa ezawg.

Peaiar tan pologa ma tym, da impnlay wejecioaa z tordw A 1 B

akat% odpowladnlo do otwiaraaia i zamykania /za poAradnictwam

akkada atarowania bramek/ bramek X oraz T, pxrzy czym traa to tak

dkago dopdki sumaryozny osas otwarcia bramki Y nia przakroczy

wybranago przekaoznikiem ezasa pomiam. Lioznlk Y zlicza impalzy

przebiegq o czgstotUwoAci wzorcowej w czaaia gdy otwarta jazt

bramka T, zas liczaik I zlicza He razy w czaaia pomiaru zoetaka

otwarta bramka I a nastspnia zawartoAd lioznika Y jest dzialona

prsaz zawartoAd Lieznika X. Wynlk dzialania Jest aiarzona warto-

Aeia wArednionego adztpini oxaan. Zasadp pomiaru ilustroja rye.^»,

f celu dokonania pomiaru aAradnionego adst^pu czasu przabiagi

badano, po wsmoonianiu i uformowaniu w impulsy prostokatne, zoata-

ja doprowadzona do nkkadu atarowania bramek. Ukiad tan dziaka

w tan spoBob, ta przed rozpooBpeien pomiaru otwarty jeat tor A

i^piarwBzy tmpula apowoduja otwarcia bramek X i Y a rdwnocza-

Anie ukkad sterowania bramek bloknja tor A i otwiera tor B.

Pierwszy, po otwarciu torn B impule apowoduja zamknipcia bre-

mak X i T araz otworzy tor A tak. ta cykl b^dzia mogk wlac powto-

rzaniu i bpdzia powtarzany tak dkugo dapdki snmaryezny czas otwar-

eia bramki Y aia |arzekroczy wybnmago przakaesaikiam czaau pomiaru

[a^sz ^6 lAyszySf
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tego UcsBik I xlleij magawe Impola pray lAMorasowya
vtmrdm I» M^Ucaaik T zlioaa i*palay pn»M*ga •
flio'tXlwosci waocreowB;)* Pa flikwaesaali isvaxto^ llesnl*
k6if aoffta^c pr^srplaBzia da aklada prseliesm^^cago, a po jcraallcsa-
ail wyaik pgatars so«sa> i^^atlcBBy aa ndeioeyfrowTs poll o«-
esy tawya »

Jetell lioamtV I Ij laptijrdir • vsizrocriqrsi okraaia povta-
raaaia tw satosiaat Ueaalk I - k lap«l»W A - JLlodd aOT«dBian7ali
okresdsf/ to aiersonj asradnlany odat^ esaaii Ix vynoali

Er
. Sv * I . *w /II/

»8 biqd i«gl§dHy pcatlarv vyiKocl /lorpocxniadjieai# vsors poalnl^Wi
= i 4^ i _1 i «tr

K

Jak vddac pray pcaslarxe Qdrednio&ago edat^jm esasn olega ssmiajsao-
alo aynika^^ s cyfrcw^ wtody poalara /pod Kcnmkiea,
ca^ototliwosc BSiarsKia ala jeat s7ziehroiilcjEs& s es^stotllvoscd^
waorcowV ora* bii|d ukiadu foxBOi^cego.

t.5. Ponlar atogimka czaetotliyodci ,

Pomiar ten polega na sllcssain iinpalsoif praeWegn ciieraonego
* wejscia A o niesnsirej cs^stotliiroiei v Hcgnlkn 1 eras
aliczanla prrsez ten saa ©tores csaso iRpnlsov praeMegn nieraonego
a ^3scia B o nicsnasaj cstrtoUivosd v licsmlkn I a ca«t^
ale podzlelenitt aaiiasrtosci licnnika T prses sawartogc liesnlka r.
Vynik jest wartosci^ mierscnego stocraatoa esestotlivosci, Zasad^
ilastm^a rys. 7,

^ dokonania poMiarn stosimkB es^stotlAvosci ? -./J
pr«ehieg 7^, p© raaocaienin i afoxBowanla v impolsy prostok^taa
aosteje doprowadsony sa vehicle Israaki 1 sae prsebieg 7 po
wnaocaienlB i aioHaownin, na wa^scia toaffltol 1. OMe bramki soata-
5^ otvmrte aa poaac^ akiada rtero»ania 'txr&aHti na csas rcSwny vytaa-
nemn caasowi poaiarn /caaa ten aaleiy « tym praypadkn od ca^stot-
liwosci Bier»on»3 i wynoBi m . fw /y^ wi«lc8*<BHBq e c*aa
potr*ehoy do rakojicBenl* poioego okreso Sys. 5 priedstawi*
pr«hlegi « okiadBie JetoU fit sastajUvy oU fw Bast^ay y

UVAp *• vziBLC3iiac£ 30 MSx vehicle 1 lob B.

Bya.7« Scheaat blokowy iloatmj^cy aasad^ pojaiam stosociki;

ca^stotUvodci

.

lapolay przecboda^ce pxaee braiuki I i T alicEatne przea liczni*

i ki - odpowiednio I i T a po sakoxieaenJLa sliczania sawartcsi licz-

I
niko¥ sostaje praepisana do okladu praellcz^^^cego. ?o przciicze-

: slQ wynlk pomlexo zostaje vysvietlony na, saesciocy^avysi pola od-

' esytovyifi.

Jeieli pray^eay-g te llodc iapolscv nllcaafiiycli praez licanii:

Z vynosi HZp sai prses licszilk I wynoai By to /na podetavie rys.3/

Boseoy napisad nast^ps^^ce rdwnanle:

fc . * *7 - Ij3 /13/

a stad:

! s . ^ Ky
/U/

'xk Iz
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vtosoBkt esfstetliwkto nicaa aa j^atawle
t*9o wMoru 9kr^ill6 )akot

B ± Sx + ^ gy
/15/

s lx By

la podstavie lya. 5i

Iz « RKT • /16/

sail

ay « BBS /17/

axux mom jartTiflc, to Bz tola*y tylkc od doktadao^ei trj-
«»2ra w®J^a A, cai ly wyalka s Mtody eyfrwe^ pooiara
1 wyaoBi +1 vowesaa:

gdzLe bi^ trygBia ^ pawlnlesi byd BaiB^Bsy ni* dla sygaa-
i« sinusoid»lji«gD 0 aapitclB 100 iff i rtososkB sj-gnats do »kl6eon
nle ani9^Bsym B±t 4-0 dB.

Haeeoywlsty csu poBloro /am/ Boin /» podstaido «ora /7//
olcresULc naistQpQ^^o:

^ «f 1] /1 9/

2. Opia schgaatp elektrycenego prrrrgBdo .

2«1, Opi s vzmcnlacgy ve jsciowycli tortSv A i B >

¥«nacniac*« WB^sciovB tarw A i B identycBBB i Bbudcwane
V oparciu 0 potrd^ny odMomli: umil /0i 101/. Ha irej&cln vBUjae-
niacza o spra^tonio beapoerednl* znajdoje ai^ akampensowany czq-
stotlivoeciovo daielaik aapii^cia vejsaiovegD /E 101 » B 102, C 102,
C 103/. JaJco aabeapiecxenie porwd osskodsenlea napl^ciovyo wejs-
cla irznaaniacza uzyte *o»taiy paxy dlod parseeiwrtavnle poi^osonycb
/D 101 - D 104/.

E [x] - fimkeja Entier - ozaacaa oajYl^kss^ ealkovlt^
nle ai^ka*^ nli I.

traaayrfcor polcwy /f 101/ m m todaale *Rp«i«ale datoj reays-'

taac^l vejdciowe^. Do eetalcnla 1 ataklUsae^ paakta PEftcy tew-

zystora * 101 aiaiy poteoejoaetr R 106 ores te*n*y«wr f lOBt.

Z kolektora T 103 aygnai podawany Jd.«rw»*y atopled odMor-

nika linii, ktorego drngie wjecie ob UBtawlaiiy posioa napi^ctB

potcaciometrea R 1U /THIG^JER I2TEI*/. Sygnai we^scicwry po iraoc-

nienin okoto 36 dB w dwdch BtojpccLiach obtroda 0* 101 kaitaitoMiy

jes't w lapulsy prostok^laie v tesecia abopnla olaroda Ob 101#

Ze wsgl^du na koniecznosc przeiscla s poaioadw BCD na Txl* saato-

eovaue sostaiy /^ato tianzystoary BCD - TTL/ Da 1123 i Do 1124.

Dodatkowo - ^ako wskaznik do prawrtdicrdrego aol»ri.enia pocioam dalA-

iania trygera - aostaia sastoso^iana oygDalleaci^a. Hkiad eygnali-

eacji ekiada oi^ « diody elektrolaaiaesccncy^e^ , aaiesacsone^ no

piycie cBoiovej stercvaae^ b oonowlbretora Ub 1226.

2.2. ITk3:ad generatora vzorcowego .

VcrvD^trfaiya arodtea ce^stotllvoici wsorccnrych ^est generai;or

kwaircowy 10 We skoapensowany teraicznie. Przebieg elnusoiisilzij

z vyjscia geueratora jest dopro%fadsony do przel^cznika geaeratora

sewn^trznego i gniaeda wyjsciovego cs^stotliwoscl wzorccwej a

Btamt^d na wejscie vzmacniacaa scalonego Ds 612 poprzez okiad

I ogranicznika napiqcia /D 601 , L 602/. V przypadkn korzystania

s sewn^trsnego generatoia wzorcowego sygna> jest rdwniez podava-

ny na wojscie TJs 612 1 dalej podlega takiej sacsej obrdbce jak

przebleg z generatora wevm^trznego. Sygnai o cz^stotliwosci wzor-r

I
cowej 10 I-IEb zoBtaje poprzcz vzaacniacz De 612 orax bramk^ Schjzitta

/Us 613/ uformowany w ci^ impulsow prostok^tnych, a nast^pnie za

posrednictweB dzielnika cz^stotliwoBci /TJs 614/ sostaje obaitona

I
jego cz^stotlivosd do wartoscl 1 MHz.

2.3. Uklad sterovrania braiaek X 1 Y .

Ukiad ten nja sa eadanle sterowac branikaini X /TJs 11C9—4/ i

I /Us 1109-2/ ora* przei^czad tory A 1 B przy pomlarze odst^pu

czasti i nsredni Onego odst^o csasa. Prseb^csanie tcrcv odbyva si^

¥ ten sposob, te do bramki Us 1121-1 doprewadzone przebiegl

z toru A /z TJs 1122-1/ 1 z tom B /s Us 1122-2/ natoaiast sygnaiy

!
prze3i^czaj^ce sj^ doprovadzone do tej brandu £ przcrzatmka Us 1111-"^

I

za posredaictwea braiaek Us 1122-3 1 Us 1122-A. Do brackl Us 1121-2

i-B» 2i K-ezy9"|A-bs A-bbi



doprowadione prsebiegl: z torn B /z Ds 1122-2/, z u',c>adu geaa-
ratora wzorc(3wego /z Us 615/ oraz sygnaly steruj^a 2 prselqczni-
k<5w lub InterreJSB. Przerzotnllcl Ds 1110 i Us 1111 sp tolajq /wiaz
z Urankaai Os 1112, Us 1113, Os 1114 1 Us 1115/ fimkej? ukiadu ate-
raj^cego otwleranlea i aaaiykaniea ^ramek X 1 Y.

2.4. Idcznik X ,

Vcjscle bramkl X /Us 1109-3/ Jest prsyi^czone do wejscia Ucz-
|

xiika X. Iiic-rnlk I aiuz^cy do zUcsanla Impulsow przebiegu mierzo-
nego /pr*y pomiarze cz^stotliwosol/ przez czas otwarcia ‘braialti X

j

skiada sl^ z osstio de]cad poi^ozonych kaskadowo /Us 1101 - Us 1108/j
przy czym pierwsza z nich /Us 1101/ amoillvia zllczanie przebie-ow*
o cz^stotllvodci do 50 MHz. Przed pomlarem .licznik Jest kasowany

[sygnaiem z wyjscia bramkl mocy /Us 1120-1/,
[

2.5. Licznik Y .

Wyjscle bramfci Y /Us 1109-2/ Jest przyi^czoue do wejdcia 11 cz-
nika r. Ueznlk I slaZy do zllczania inipulsdw przebiegu wzoroowe-
go przez czas otwarcia braaki I, oraz do wyznaczania czasu pomia-
PU. Sklada sl^ on z' dzieci?oiu dekad /Us 209 - Us 218/, przy czym
plerwsza z nich /Us 209/ uaoZliwia zliczanie przebiegdw o cz?stot-
liwoscl do 50 MHz. Cz?6<5 dekad w llozniki /Us 210 - Os 215/ Jujt
pok^czonych rdwnoleg’e za pomocq bramek /Us 219 - Ds 221/. Pol^-
czenie to zmniejsza przesuni^cia fazowe midday impulsani wejscio-

,''yai i wyjsciowymi z kolejnycb dekad, co wplywa na zmnie jszenie
bl?du poaiaro. Wyjscia z tych poiqozonyoh rdwnolegle dekad /oproez
pierwszej/ s^ doprowadzone do odpowlednieh wejsd multiplefcsera
/Us 224/. Zaleknie od poziomdw na wejgciach adresowych multiplek-
sera /tzn. zaleknie od wybranego czasu pomiaru/ na wyjsciu poja-
wia Si? sygnal z odpowledniej dekady. ¥yj6oie multipleksera Jest
doprowadzone do nkladu sterowania biamek; pojavdenie ai? sygoalu
na tym wyjsoiu omoiUwla zakonozenie pomiaru /zamkni?cie bramek
I i I/. Przed pomiarem Ueznlk Jest kaaowany sygnaiem z wyjdcla
braakl aocy /Us 1120-1/.

{A-sz 22 U-szyS7

2.6.

?r2el?,c2nlkl 1 ukSiaa vspojipracy z Icterfejsea .

PrseiqczDik fimkoji /?3/ Jest pol^czony w takl sposdb, te na

azjnaacb v.'yjiiciovych otrzyLiaJemy pozlciay Jak w tabelos 1,

Tabela 1.

Styki in terf.

Punkeja

X4 X5 X2 11

42 41 40 39

PSEQ^ H H H L

PERIOUj^ H H L H

B
H L H H

™A B H L L A

^b/^a L H H H

identyezne pozlomy /dla tyeb samych fonkcjl/ na stykach 39^42

gniazda interfejsu przy pracy ze zdalnym sterovranlera. Szyey z prze-

>acznika 1 z dniazda interfejsu sq doprovfadzone do odpowlednieh

vejsc selektora danych /Us 604/. Zaletziie od tego, czy na wejsciu

steruji^cyta selektora danych Jest poziom wysokl czy niski /sy^ai

rem z gniazda interfejsu/ na wyjscia s^ przenoszone stany z prze-

l^cznika lub z interfejsu. Wyjscia z selektora danych c .
dcprcvrai-

dzone do wejsc pami^cl /Us 603/* Ody prsyrsa^d pracuje ze zdalr.:.*2i

sterowaniem, pami^ci S 2
i otwarte w sposob ci^iy, natoiaiast w prze-

civraym przypadku pami^cl otvieraj^ ei^ tylko ua czas trwania irs-

pulsu kasujt^cego. Uklad bramek /Us 605 1 Us 606-1, Us 6C7-1

,

Us 610-2 1 Us 615-1/ wykrywa rdinic^ pozlomow na wejsciach i wyjs-

ciach pauni^ci /Us 603/f tzn. zmian^ ustawlenia przelqcznika 1 po-

woduje wyzwolenie ukiadu kasuja^cego. Uklad bramek /Us 607-3

t

Us 607-4, Us 608-2, Us 615-3 1 Us 615-5/ przel^czonych do wyj6c

pamieci wytwarza kod funkcji poalaxowej wyniku - Jak w tabelce

|A-sz23|d-8»yg~!



Stykl iaterf.

Pimkeja
P5 P4 Tb P2 PI

poBiarovB
’.vynikD

19 18 17 16 TT
Cs^stotllwosc P 1 E L L E

Stosunek dw6ch «.

i -wartosci ^ LL E E L L

1

Czas T L H "l fi H

Preel^oBnilc czasow poniaru /K/ jest pol^eionj v tajcl sposdb,
ie na szynaeli ayjsciflwyoh otrsymijemy poxiosQr jak * tatielce 3.

Tapela 3«

{

Czas poBaaru

i
0,1 os

E5 H2

37 36

L L

L H

L H

H L

H !•

Ideatjczae pozioarjr na stykach 35 57 gnlazda interfejau przy
pracy ze zdaOjiym sterovanien. Szyny e prz€ l^cznika 1 z gniazda
interfe^au sa doprowadzone do odpowlednleb ve;Jsc selektora danych
/Ua 602/. Zaleznie od tcgo, czy na v«3scio sterojqcyn selektora
danych Jest poziom vyaoki czy nlski /sygnal rea z gniasda inter-
fejac/ na vyjscia prsenosione ataay a pz^el^cznlka lot s in-
tsrfejsu. .iTjscia e elektora danych sa deprovadzone do vejsd pa-
aleci /Us 601/. Gdy przyrz^ praeaje *e sdalnym sterovanien, pa-

aq ofrfaxte v sposdfc ci;^ty, natoaiast w prEeci>#Ej'E przypad-
kc paauttci owieraj^ aie tylko sia czao trirania impulsa kasu Ja'cego.
T^rad cr?jsek /Ds 609, Us 606-2/ vykrywa rodaic* pozio'cov na vejs-
cisch z '-vyjsciach pami^oi /Os 6Q1/, tzn. zmian^ nstawisnia prze-
^cznika i povoiaje wyzv-lenie akiada kasajacego.

Yyj^oia paolQei /Us 605/ s^ do^^sons rdwaist do dekodo-

xa /Us 618/, na ktdrego vyjdclaoh dol^escmyeh do we^dcia tanMikl

Us 606-1 poiawla alq posiom niaki vtedy, gdy oa wy^6ciach paalfd

I/Us 605/ pojawi si^ etan iimy nit stany w tabelce 1. Po^vlesls

sl^ ni ski ego poslomo na vyjdclti dekodera povodoje vygexiercniapJ.0

krdtkiego ojemnego ispalSQ, ktory iest dopr^orwadjuray do stykv 10

/rsT 4/ 1 oznacza cle zaprograaowanie parryr*^8-

2,7. Uklad przelic:^ jaoy . ^

Poniavat aklad prseliesa^%cy - b^d^y na^rl^kssya okkades

y przyrz^zie - skiada % kllko vyodr^bcionyeh cs^dcl rdtai^-

cych sl^ prseznaczeniea /patrs rys. 5/ wi^c w coin hatwia^asegc

zrozts&ienia zo8tan% one onioviane kolajno.

2.*1*1 *

Rejestr I slaty do seriaXlsao ji vyniks slicsania prsec Hcsnik

I V cels nmotlivlexiia preepisanla go do oklada peol^el. Skkada si<^

on s ezterech rsjeatrdw s rowncleglyn irejdcieu 1 szercgowya wyjt-

ciea /Us 1116 - Us 1119/. Po safcodczanln sOlCBanla przea Ucsnlk

I zavartosc tago licsnalka zostaje irplsana do releetrow, Sygnal

vpisu dochodsd. sa posredclctwea branki aocy Us 1120-2 s uklado

automatyki pomiarn /a Us 501-1/. Po wjxisaniti vynikT* zllcsanl a do

rejestrow przychodz^ sygaaiy steruj^ce iBypisywanlent 2 uklada ste-

rowanla prsepisywanlem /aygnal se^rowy 2 Us 306-1 zas sygnal

amotli-wiaj^cy trypisywanie z Us 503-3/. Paaiewaz wejscia tscregows

,
katdego t rejeatros sa cBiesniQne, sl^o prey wypiHyvajiin do rejo-

stro X kolejno wpisywane s^ sera.

' 2.7.2._Re3e3jte_r^

Rejeatr T slaty do serializacji ifyoika aliczanla prze* llcmik

X V celtt icnoilivienia praepisywania go do oklafiu paai^ci. Sklada

[

si^ on 2 osiaio rejestrovr s rownoieglyii weasel exa i Bzeregcrvysi vyja-

I

ciea /Us 201 - Us 206/. Po jcakonczenio zllczania przes llcsiiik X

• zawairtosd tego licxnika sostaje vpisana do rejestrov. poniewat

!
liczaik X Jest dziesifciocyfrovy, a rejestry cmoillwiaj^ wpis

' szeenastoeyfrowe J liezhy vi^c niectyvaae vejscia rejestrov s^

neiCBdone i na volne xalejsoa if rejestrze wplsywane sane sera.

A-BS 25^-827.-
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Sygaai vplm podawany sa poAroditlotwea teaakl aocy TJa 1120--2
a oklada artomtyfcL poaiarB /i Us 501-1/. Po vplaanin iQTLtks ili-
<»ia do rojestrdv praychods^ sy^oaiy staru^^oe wypisy^mlea a ak2a|
di sterowania prsapisTwaaloB /sygnai aegarevy s Us 306-1 sas sygnal
aaoiUwUjw Bypisywanio s Us 503-2/. aojestiy s^ pois^csone
B esWry gmpj po dva ra^ss'tiy. Poziisvaa vojacla aseregovo pltxv-
saago re^atro s kaidsj gmpy osioxaiona, yti^t pray wypisyvanlB
do rajostrv Y kole^o wpisyireiit a^ sera.

2.2*l*_^2^_s;^TOii»ai^ prae^layvanieB.

Po aaiajaio poaioao s sera na ^edyalc? aa ve^^olach kaau^vjych
/aygnai z okiadt ataronaala paaitci i apytaooetru/ zaezyaa dsiaiac
ukiad alciadaj^ ai^ s praarzatnikow /Us 301/ i laraaek /Ua 3CK-1,
Us 318-2 1 Ub 306-1/ wytwarsaj^ey trzyfazowy zogar do sterowaaia
rajaatrdw 1 paiai^ei.

VyjsclB s kraitici Ua 508-1 daja sagar do sterovanla rejeatrdv
vykorzystyBaay dodatkowo » okiadzle pami^cl i v okiadzie sterewa-
aia paai^ci i arytmonetra . Vyjdcls s braakl Us 318-2 da^e zegar
OBoillwiai^cy apis do paai^ci - sa po^dnlctwem taainek Ua 504-2
i Da 304-3 w ktorych nast^q^e i^csazilo tyek aygnaidv s sygnaiaiai i

z okiadB starowaiLla psHl^cl 1 arytmoaetra. Zanegovaao vy^Bcia re- i

jestra Y a^ przyi^cacae do ire^dc teaadci Ua 505-1, ktdra vykry>fa
|staa sanycli jedynek sa irs^sciaatL, co odpowiada zero vpisaoeaQ do
j

rejeatrtt. V tya esasie ppsarzutnlk /Da 502-2/ vybicra^^cy re^estr
ustawlo uy ^ert tak, te vypiaywuia ^est inforaac^ vpisana do re-
Jeatru T. kyjdcle braaki Da 305-1 3«st prsjl^c%ane do vejdeia J
przerzutalka JX Ua 309-1. Je*ell aa aaDegotvanycii vyjaciach reiestrq
T po^vi si^ staa rdiny od eaaytsk iadyrek /cyira ro^aa od zera/

|

to na wsjdciB J pcrzarsatnlka Us 309-1 pc^vl si§ jedynka i przo-
rzutnik zmienl etaa po porzyjdcia kolsjoego iapalsa zegarovego !

c wyjdcia braaki Ua 302-1, Zaatanie vtedy odblokonaaa braaka
Os 306-4 1 soatanie doprovadzoziy iapqls segarowy /z iryj^cia Us308-1/
na Uoznlk adreaavy paad^cl v ukladzls paai^d; v tea sposob In-
foimc-^a wpisaua do re^estra T sosta^s praepisana do paal^ci, gdyl ^

Jedaoczasaie zostaj^ otwarts braafcl Us 307 i sygnaiy s re^estrdv
|

8^ podawaae aa wjscia paad^cl. Po sliczenlB sseanastn impalsow
'

asgaroirycli przes licatnlka adreaowy pajBi^ol m wejscie kasqj^ct 1

przerzutnika Ua 309-1 prsyebodzi sygnai z oklado ?aad.($ci, przo-

rzatnik Us 309-1 ^ostaje praestawlony 1 zostajqt J®Jakai«jte braaki

Ub 307. Jedaooze^niB zaiana ta porvodu^e jirzestazlexiic przerzotnl-

ka /Ua 502-2/ vybiera^^ego rejestr tak, ie irypisyvaaa Jest teraz

inforaaeja vpisaaa do rejestru I. Zacegovaae iryjscia rejeatrs I

8^ przyk^ezose do irej^c braskl Ub 305—2, ktora wykrywa. Btaa aaapreh

Jedynek na vejsclach., co odpodda zero vplsaneain do rejestro.

VyJ^ie braaki Db 305-2 Jest przy>E^»oDe, za po^daictvea braaki

odblokovy\«n8 J sygnaiem s przerzotnika /Ub 502-2/ wytilcra

rejestr, do vej&cia J przexsataika JI Da 305-2. Jeiieli na zanogo-

sanycb wyjseiacb rsjestro X pojawl si«; etan rotny od aanyeb Jedy-

nek /cyfra rd^ od zera/ to na wej&cln J przerzutnitaa JX Us 509-2

pojawl Bi^ Jedynka i przerzotalk zaienl stan po przyjBcia kolej-

nego impulsa zegpxowego z wyjscia bramki Os 302-1 . 2ostanie wte-

dy odblokowana braadca Us 308-4 1 zoatanie doprowadzony lEpuls ze-

garowy /fe wygecia Us 308-1/ na lic23iik adresowy pami^ci w okiadzlt

paoi^ci; w ten sposob infomaeja wplsana do rejestru Z zostaje

prsepisana do pami^ei, gdyt JfMinocseimie zostaj^ ot^raxte braidki

Ua 306 i sygnaiy z rejestrow s^ podawane na vejscla paci^ci. Po

zllczeniu Bzesnastn Impnlsov zegarovych przez llcznik adresowy

paiai^ci na vejscie kasuj^ce przerzutnika Us 305-2 przychcdzi sy-

gnak % Gk2!ada paz&i^ci, przerzutnik Os 30S^—2 zostaje przestawiocy

i sostaj^ sarnknifte bramki Us 306.

Okiad parallel sk3»da 8i<» s dvtSeb pamieci o j>oJeBino6cl szesnas-

tn si6w czterobitowycb kazda oraz z lieznika odresorwego - licznlka

reversyjnego zliczaj^oegc do szeanaeta. Sygnai wpisn do rejestrow

2^zychodz^cy z okkado antonatykl poaRiart? /z Ds 501-1/ na vejscie

vpisuj^ce Lieznika adreaoifego /Us 312/ powodaje ustawienic Licz-'

nika ¥ ataaie dziewi^c, gdyz na vc^seia BC lieznika s^ podawane

zera s akSada sterowania paai^ci i arytsiosetrn /z Os 405-1/.

sam Bj'gnai powodaje otwarcle bramki Us 310-2 1 na wejscie count

down lieznika adresorwego /Ds 312/ przyebodz^ iapulsy zegarowe

z ok3adn sterowania przepd.sywatiiem /z Ue 308-1/. W ten sposob do

paml^ci /poczynaj^c od adreau dziewi^c/ s;^ przepisywane kclejno

Uezby E rejestrdw Y i X, z pomiiii^eieB nleznacz^cycb ter wyelimi-

nowanych przez "kiTid sterowania przepiS3^^^aai«®. wolnycb

[i-sz 25|A-zzy'9?^|
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•itjBc « paiii^ci VPISTWUI* tm. o tja do ttorti panl^ol ,oata.
ai« ndsua liesbe s rejestra X, s do ktdrej Ucaba s rejestro I
d»eydB}e wyirwja fnnkeja poniarooa - prsj poaiarse ce^atotllvoSef
Ba»t«im}o pnepieanlo do jaai^ci Os 524 sawartosoi rejestru I ta.i
do 08 325 »»axvo8ci «j«8tro X - prz? posostolrcb pcrda-moc •dwToPBio- Do aybora pam.^cl ziatj afciad z toaiaei Oa 321 .

Po praapiaaniQ inforsaoji * rsjestroir do paai^oi zEiana staoa pa
•yjseio przeraBtalka Ds 309-2 podaaa na vejsoie kasuj^os lioznito
adroaowago Da 512 poaoduja akaocwmis liczEita na aero.SygnaJ-
a aklado szerc«aAa paaaeol i axytoometro /z Da 409-1/ zaienia
stao z Jedjraki aa zero, otwiora di, braaka Da 31C^4 1 izpulsy za-
«aarowe /s Da 402/ przyehodzq teias na »ejdeie eomt op. Sygnaiy
•taiElsea paai?ci, pczyobodz, taraz z okiadn sterowaaia paaiaol
i aiy^aaaro. w tea eposdb Bo4n« Jest zapieytanie tr pajiieoi
^ynlWir posxedfllob obUeaed wySconyvanycli przez arytmometr.

£.*Z* 5.*_'3k2^_^a27]tB»iae

V Qkrladale axxtocaietro odbyva ai? viasclve przeliezanie vyalJca^aro. Po zakoaczenio cyklo przepisyvaDia do paad^ci rozpoozyaa
Bi? praeliezBiiie w Jedaoatce axTbaetyosne J /Da 420/. Vyjscla da-
aycb z paal?ci Da 323 aa przyJ^ezane do irejdd X , i jedaoatki
arytEetyezneJ /D. 420/ zad aa vejacia B, ... B, a, przyi^czoae
wyjaoia daaycb z paal?el 0a 324. Ba vejscla I ... 1,5 ..a
a^ podawane dan. zaplaaae » lco»<Srkaeb paai^ci% adreale*"^^] 2
-jsoi. przeai.aim. poez,t)cowego /C^/ podavaay Jest poziom H

TZ
S, ... Sj poda«aa Jest koabinacja aygna-

^ EHEl /gdzle H - ozaaeza posloa vysoki TTD, 1 - pozion alakiTTV pmodaJsca *ykoay»aai» przez Jednoatk? arytmetyozaa /Da 420/
funkc4l8

? « 1 lalisos B alaaa 1

'^boo togo po irylcaaala tego dzlalaala « paal?oi pomocaiezej
/XtB 421/ sostaidc aapisaua cyfra:

C « i aijiaa B

^«az jedaoatka aiTt*etyezna /Da 420/ tykoaoje operacje w ko- :d^a dwojkowjti konieozne Jest vprcaadzeal. korekoji BCD. Jeiixi
ale wyat^ praanlealenie /C, + 4 . 0/ to aa eyjdcio <J przerzat-

A-sg 28|^~3g

nika prsenleslen ca^tkovych /Us 423-2/ po^avl si^ posloa L

1 V nast^pnya cykla DastiU>l korckc^a BCD. llorekc^a polega xia tya,

iQ na wejacia ... ^ednootkl arytaetycsnej s^ podaaane /sa

po^rednlctwea imfertov - Ua 425-1# Us 425-2# Us 425-5 1 Us 425-6

oras paodi^ci Us. 523/ wy^scla paai^ci poaocnlcsej /Us 421/, na

wei^cle Cjj 5est podav»any pozioo L s prserzutnlka prseniesien

cz^tkowych /Us 423—2/ sas na veji^cla ... 15^ podaisana 4^^^

kombinac4a sygnaiow X » Tjrm s okiada braaek Us 404-2, Us 415-2,

Us 416-3, Ua 417-1, Us 417-4, Us-4)&-3, Uo 426. Jednoitka arytae-

tyczna /Us 420/ wykonuje znovo funkc4^:

? a« A lainus B cinas 1

Po wykonaniu tego dzialania v pomiqcl ponocnicae4 /Us 421/ bobxa-

nls zapisaaa nast^p^i^ca cyfras

C a C ninos K minus 1

przy czym prEerzutnik p^rzeaiesienia cz^stkovcgo /Us KZ'b’^Zj nie

zmieni teraz stanu. Festtjpnle cyfra sapisana v pamlecl pomocnl-

czej zostanie vpisana do pami^ci Ua 323, stan licznika adresove-

go pami^ci /Us 313/ zwi(^ksza ai^ o Jeden ua we4scia ... X- ,

... 4ednostki arytmetyczne4 /Us 420/ sj^ podawane dane zapi-

sane v komorkach paiai^ci o adxesie 4eden i cykl obliczed ulega

powtdrzeniu. Po kazdym cyklu oblicaen stan licznika adresowego

pami^ci ulega zwi^kszeniu o jeden i dzie4e siq tak az do adresu

pi^tnascie. Po szesnastym cyklu obliczen przenlesienie z prze-

rzutnika przenlesien cz^stkoirfych. /Us 425-2/ zostaje przeniesione

do przerzutniira. przeniesien /Us 425-1/. Jetell na wy4sciu prze-

rzutnlka przenlesien /Ds 425-1/ pozostanie pozica H to rozpocrj-

na si^ znowu powtdrzenie cl^u obliczen od adresu zero, oraz na

vejscle count up licznika dekadowego Us 512 /wst^pnie skasovanegc

na zero/ przychodzi impuls z uk3ada sterowania paci^ci i arytiLo-

jcetru powoduj^cy zwi^kszenie zavartosci o Obliczcria

v.ykonj-wane tak dingo, aZ po zakodczeniu koleinego ci^u obliczer

na wy4sciu przerzutnlka przeniesieii /Us 423-1/ po^avi si^ pozior

L. Wtedy zavartosc licznika dekadowego /Us 512/ nie zmanie

i zostaje przepisana do re4estru wy4sciowego /Us 514 - Us 5^7/.

Ka we4scia X^ ... X^ jednostki arytmetycznei /Us 420/ podavra-

ne dane zapisame w konorkacb pami^ci o adresie zero, na vej^cie

przenlesienia pocz^tkowego /C^/ podawacy 46 31^ poziom 1 sa.. na

ve4scia steru4qce ... podavana jest komblnacja sygnaiov



UHH povodn;}^ea vy]con7«ani« jarae* arTtaetycsD^ /Us 420/
j

ziast^aj^ce j fxsOcc^

:

P « A plus 1

pra^y csya, podolsile jak prsy odsjmowania, xa pomoc^ bramki Us 415-1
wyl^cxony ^est terax oklad vykrjwila prx«nlesi.snia dxissi^tnego
/Ua 424/. W tea sposob po sykananiu cl^gu sxesaastu oblicaed licx-
ba sairfarta w paad^cl Oa 323 xoataje przesnnl^ta o ^eden bit w levo,
po czym praersutnik przenlealed ca^tkoi#ych /Ds 423-2/ eosta^e
skaaowany /na wej^cie jedaoatki arytmetycane j Os 420 podavauy
^est possiom L/ i caly ci^ obliczed nlega powt<5r*cni a . Po cztero-
krotnym povtorsenio ci^ obliczeri cala Hczba sawarta v pami^cl
Us 323 zostaje przesanl^ta o eatery bity /czyll o jedn^ cyfi^/

fankoJ^T

? K A ploa B

Wobec tego po vykonaala tego delaJaaia w ;«nlsci poBocaleseJ

/Ds 421/ eostanie eapieana aast^oisica eyfra:

C » C plus I ploa 1

przy czya praerzutnik przeniesienia ca^stkowsgo /Ca 423-2/ isle

micnia teraa stauu. Eastqpnle eyfra zapisana w paoi'^cl ponocnl-

caei Bostanie wplsana do pami^ci Us 325* atan licznika^acrcsowe-

go pami^ci /Us 313/ zwi^ksza si? o Jeden, na vejacla

5 ... ^ jednoBtki arytmetyeznej /Us 420/ podawane dane
,

zlpill^e Vkomorkach paml?ci o adresle Jeden 1 cykl obUezen ole-

iga povtdrzenio. Po katdym cyklu obliczcn stan Ueznika adresowego

w lewo, zas do volnej konorki paini?cl o adresie zero vpisane'zosta-
j

paiHi?ci /Us 313/ olega zwl?kszenlQ o jeden i dzie;)e si? tak ai dc

lo zero. Przerzutnlk przenleaien cs^tkowych /Us 423-2/ i przerzot- j adreso pi^tna^cle. Po szesnastym cyklo obliczen przeniesienie

nlk przenleslen /Us 423-1/ zostaj^ skasowane, na vsjicie C Jednost-j z przerzutnika przeniesien cz^stkowych /Us 423-2/ zostaje prze-

ki arytmetyezne^ /Us 420/ podawany ^est poziom L, na vejscia I niesione do przerzutnika przeniesien /Us 425-1/. Jezcli na wy^bciu

X^ ... Tj, ... 5^ podawane dane zapisane v komdrkach paaii?-
|

przerzutnika przeniesien /Us 425-1/ pozostanie pozion .o rc^p-*

ci o adresie zero eas na ve^dcla steroj^ce ... podawana
|

czyna si? znovu povtorzenie ci^ obliczen od adresu zero, craz

jest konbinaeja sygnaldw HUH powodoj^css wykonywanie przez jednos-
i

na wejscie count down lieznika dekadowego Us 512 /wst?pnic usta-

tk? arytraetyezn^ /Us 420/ nast?puj^oej funkcjii I wionego na dziewi?c/ przyehodzi impuls z ukiada stcrcv,*ar.:.a

ci i arytmometru povoduj^cy zmnie jszenie za-rfarto£Ci o jeac.,.

czenia s^ wykonywane tak dlugo, az po zakonezeniu icole^'-ego

obliczen na wyjseiu przerzutnika przeniesien /Us 423-1/ £- .

poziom H. ¥tedy zawartosc lieznika dekadowego /Us 512/ ni?

ziBianie i zostaje przepisana do rejestru wyjsciowego /Us 514 -

Us 517/. Te kolejne ci^gi obliczen /ode jmowania, przesuwania i co-

dawania/ ssi wykonywane tak diugo dok^d nie zmieni si? pcziom na

vyjsciu Us 509 w nkladzie sterowania pani?ci i arytncmetru . Zaez^--

na si? teraz przeliczanie wykladnika i przecinka do postaoi inter-

fejsowej, tzn. wykladnik tak jak w tabeli:

Tabela 4.

P » A plus B
Wobec ,tego po wykonaniu tego dsialanla v paai?cl pomocniezej
/Us 421/ zostanie zapisana nast?puj^ca cyfrai

C a A plus B
Poniewaz jednostka arytaetyc2a3a /Us 420/ wykonuje operac je w kodzie
dwdjkowym, konieezne jest wprowadzenie korekeji BCD. Bramkl Us 424
i Us 419-4 sluz^ do wykrywania przeniesienia dzlesi?tnego; jeieli
przeniesienie wyst^ to na wyjsciu Q przerzutnika przeniesien
cz?.3tkow7ch /Us 423-2/ pojavi si? poziom H 1 w nast?pnym cyklu nas-
u^i korekeja BCD. Sorekeja polega na tym, ze na vejdcia ...
jedaostki arytmetyezne j /Us 420/ podawane /za posrednictwexir^':;

inwerterow - Us 425-1, Us 425-2, Us 425-5 i Us 425-6 oraz pami?ci
Us 323/ wyjscia paEi?cl pomocnlczej /Us 421/, na vejscie jest
podawaay poziom H z przerzutnika przeniesien cz^stkowych /Us 423-2/
zas na wejscia 5^ ... 15^ podawana jest kombinaeja sygnalow
I * LHIH z ukladu bramek Us 402-2, Ds 413*r2, Us 416-3, Us 417-1,
Us 417-4, Us 418-3 i Us 426. Jednostka arytmetyezna znovu vykonuje

styki interf.
Vykladnik
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pTMclaek ^ak v tal>ellt

Tabela 3.

Styki interf. 12 El

Pozycja
przeclnka 23 22

po 1 cyfrze L L

po 2 cyfrze H

po 3 eyfrae
j

H
1

L
j

znak vykladnlka Jak v tabeli*

Tabela 6.

Styki Interf. 21

Znak vyklad-
nika

27

+ H

- L

Sffliena poaioara na wy^sciu Us 509 /v akiadsie sterowasla papiiqcl
i arytmometro/ powoduje ustawlenle na staie llcznika adresowego
pami^ci Us 312 na adresie pi^tnadcic. Do paml^cl Us 523 zosta^e
przepiaana aawartosc llcznika wykiadnika Us 313 /a ukiadu sterowa-
nia pami^cl i aiytmometru/ aa posrednictvem bramek Us 317 1 Us 315
aad do paml^ci Us 324 aostaje na stale vpisany stan HHLL /wejscia

... D^/ wymoszony przez bramkl Us 320-1 1 Us 320-2, Obliczenia
3^ wykonywaae v ten sposdb, ie ^eieli vartosd wykladnika zapisana
w paiai^ci Us 323 byia dodatnla /wtedy przerzutnik przeniesieri
Us 423-1 i przerzutnik przenieslen cz^stkovych Us 423-2 wst^p-
nie ustaviane/ to ifykonywane Jest kolejno odejmowanie od wartosci
wykladnlka crtrj trzy /sapisanej w paad^ci Us 324/ tak dlugo,ai
wynlk odcjmovanla stanie si^ o Jenny /tzn. przerzutnik przenlesien
cz^stkowych Us 425-2 smienl poziom z H na L/. V/tedy na vejscia
^0 ^ Jednostki arytnet7C2»eJ /Us 420/ zostanle podana kombi-
naeja sygnaldw HfiLL 1 w wyniku odejnowanla w pani^ci pooocnlczej
/Us 421/ zostanie zapam^tana cyfra odpowiadaj^ca poiozeniu prze-

'

cinka Jak k tabeli 5. Licznik dekadovy /Us 512/, vst^ie ustaYd.o3
?i

na zero, zwi^ksza stan o Jeden przy kaMya kolejny* odtJaLwamis

/tak dlago dokqd na iryjdcla pcrzerzataika porzenlesien cz^tkowyc^

Vs 423-2 Jest pozion H/. Vyjdcia licznlfca dekadovego Us 512 pa-

davane na uklad bramek Us 51B-3, Us 519-1 1 inwrterdv Us 511-4

1 Us 511-6, na wyjscla ktorycb vysttpuj^ stany Jak v tabelee 4

/vyjscie Us 511-6 odpowiada El, Us 511-4 odpcwiada B2 sas

Us 518-5 odpoviada E3/. Jcieli wartosd wykladnito zapisana v pantt-

ei Us 323 byla ujemna /vtedy przerzatnik przenlesien Us 423-' 1

przerzutnik przeniesien czastkcrsyeb Us 423—2 s^ wsttpaie kasaa«ae/

to wykonywane Jest kolejno dodavranie do 'wartosci wykladnika cyiry

trzy /zaplsanej v pami^ci Us 324/ tak dingo, at wynik dodawuaiJ^^

stanie si^ dodatni /tzn. na wyjsciu praersotnika przeniezien

stkowycb Us 423-2 nast^i zmiana pozicaBa z H na L/. ktedy v paalt«

ci poraocniczej /Us 421/ zostanle zapaaii^tana cyfra odpwdadaj^c?.

poloieniu przeoinka Jak v tabeli 5- Licznik dekadowy /Us 512/,

Kst^pnte usta\tfiony na Jeden, svi^ksns stan o Jeden przy kaisym

kolejnym dodavanio /tak dlugo doksjd na vyjsclu przersntnika pme-

niesien czqstkowych Us 425-2 Jest Zero/. Wyjscie Ucznika dekado-

vegc s^ pjHiaxane na uklasd. bramek Us 51&-5» Us 519-1 i Inwrterdw

Us 511-4 1 Us 51 i-6, na wjjscdo ktdrych wy8t<u>ajQ stanr Jak v ta-

belco 4 /vyjscie Ua 511-6 odpoirLads E1 , wyjscie Us 511-4 odpowla-

da E2 zas Us 518-3 odpoviada E3/..

Uklad ten eapewnia vlasciw^ kolejQosc proceau vpiao do pami^ci

i przeliczania. Sygnal insisn dc rejaatrdr parsEycbadz^y z zkladu

aatomatyki posalHru /z Us 501-1/ pcvradeje zmian^ stanu przerzntaika

przeplsywania Us 409-2 i odblokowuje pcpzerffotniki /Us 301/ v lakla-

dzie zegara do sterovranie rejestrdw i pemi<jci, oraz przerzutaoik

wybieraj^cy rojestr /Us 502-2/. Po zakonczeaaio przeplsyvania na

vejscie Clear przerzotnika jarzepisywaiila /Us 409-2/ pr%ychodzi

aygnal z uklada sterovania przepiB3r«mieiB /» Ue 311-4/ i przerzut-

nik /Us 409-2/ przestavla sit ponownle. fo powoduje, ie znienia

stan przerzataik przeliczania /XJb 409—1/» Zaiana stonu tego prze-

rzutnlka pcvoduje, 2» zostaje odblokowany licznik binamy Us 402

1 zaczyna byd gencrowany icielofazowy zegar do sterowania panatei

1 rirytiDometrn. Ha vejscie Ar lietnika bl namego Us 402 Jest poda-

zany przebleg o ^ * ukladu gttoeratora vzorcovego



/• Us 614/ • Vyjscifi k licsslka /Us 402/ jest po^^ezoDe
s %fejiciejB Bj, zas vyjsoia B C U s^ poi^ezone odpovdednio z wejscla-
*i A B C deanltlplcksera Us 403. Vejscie I) demultipleksera /Us 403/
jest sterowane s vyjscla drugiego przerzutDika przesuvu /Us 414-2/,
ABy tllkwldowad nozllvosc faiszjrvej dessyfraeji v etanach nieusta-
Iwiych na llcsniJm binamy* /Us 402/ vyjscie A lieznika jest pol^-
ezose /za posredni etwea invertera Us 401-5/ z vejsciami strobuj^-
eymi demultipleksera /Us 405/. Vobec tego dok^ na vejscle D jest
podawany pozlom L to stany vyrdZoioue /poziom L/ pojawiaj^ si^ ko-
lejno na wyjselacb 0 ... 7 demultipleksera /Us 405/, zas jeaeli na
wejdcie D jest podawana jedynka to stany vyrdaaione pojaviaj£| si^
kolejno na vyjdciacb 8 ••• 15. Sygnaiy steruj^ce sq vytwarzane
V nkbadsie braioek 1 tak:

- bramka Us 411-1 daje Isipulsy segarove do sterowani^a pamitjei po-
Bocnlczej /Us 421/j

- bramka Us 405-4 daje impulsy zegaravsre do sterowania przerzatnika
przenlesien cs^stkowych Us 425-2;

- bramki Us 411-3 1 Us 412-1 daj^ sygnaiy wpisu do pami^ci Ua 323;
- bramki Us 405-3 i Us 411-2 daj^ sygnal do korekcji;
- bramki Us 412-4 1 Us 413-1 daj^ impulsy zegarove do sterowania
licsnika dekadovego Us 512;

- bramka Us 412-2 daje impulsy segarove do sterowania przerzutni-
ka przeniesien Us 423-1;

. teamka Ue 412-3 daje Inpalsy legarowB do sterowania pierwszego
prserzutaika przestnifu Us 414. 1 ;

braudea Us 415-4 daje impulsy zegarowe do sterowania rejestru
*

wyjseiovego;

bramki Us 406-1 1 Us 407-1 daj^ sygnaly wpisu do pami^oi Ua 324;
- braadd. Us 404-1 i Us 405-1 daj^ Impulsy zegarowe do sterowania
licznika cykli przesuvu Us 408 1 slu^;^ do ustavdania przerzut-
•nika przeniesien cz^tkowych Us 323-2.

Jete^ po zakonezenlQ ci^u obliczen /dodawania lub ode jraow-ania/
s^ rokno poziomy na vyjsclacb przerzutnika przeniesied cz^stkowych
/Us 423-2/ i przerzutnika przeniesied /Us 423-1/ to na vyjsciu
bramki Us 416-3 przyiqczonym do vejscia D pierwszego przerzutnika
przesuvu /Us 414-1/ pojawl si^ poziom H. WoW tego zmieni si?
Stan piervszego przerzutnika przcsuienj /Us 414-1/ po przyjsciu

iopulsu zegarowego z wyjecia bramki Us 412-3# zmlana stanu

tego przerzutnika povoduje zmlan? stanu drugtego przerzutnika

przesuv/u /Us 414-2/ po przyjsciu impulsu zegarowego % vyjscla 8

demultipleksera /Us 403/. Zrlana poziomu na vyjsciu drug! ego prze-

rzutnika przesuwu /Us 414-2/ povodujfe podanie poziomu H na vejdcie

I) demultipleksera /Us 403/ i rozpoczynaj^ si? cztery cykle przeso-

vu, zliczane przez lieznik zlozony z przerzutnikov Us 406. Uo vyz-

naezania konca prseliczania eluiy okiad przerzatnikdw Us 422 po-

vodujs^cycb zraian? stsinu przerzutnika preeliczania ,/Us 409-1/ po

zakoiicseniu przeliczania vykladnika i przecinka, natoaiast vpls

do pacii?ci Us 525 vykladnika a do paaii?ci Us 324 stale j zapevnia

jukiad zlozony z przerzutnika Us 502-1 i braiaek Us 503-4 1 Us 506-2.

|vartosc wykladnika jest przepleyvana s lieznika blnamego Us 313

w ktorym bnast?puje jej ustalenie zalemie od fmikcji pomiarovej

I vartosci liczb zliczonych przez licznikl III. Lieznik binamy

Us 315 zaleroie od funkcji pomiarovej jest ustaviany wst?pnie jak

podano w tabeli 7:

labels 7.

FimXCJA
POMIARO-
WA

USTAWIEiaB Ustawienie zisaku vykiauinika

U c B A Wy Us 318-1 Wy Ds 318-3

0 1 0 1 0 1 / /

PERIODj,^ 1 0 1 1 1 /-/ 0

% 1 0 1 1 1 /-/ 0

TIArSj^ B
1 0 1 1

1

1 /-/ 0

V^A 0 1 0 0 1 / - /

Zaleroie od funkcji pomiarovej jest odpoviednio odliczanych lub

doliczanycb do stanu lieznika tyle impulsov lie jest nieznacz^cych

zer przed liczbami zliczonyiai przez licznikl I 1 T zgodnie z tabe—

1% 8 .
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rabela 8 .

PUHKJA
KiHIAH0¥i

Hose zer
V UczQiku T

Ilosc zer
V liezniku I

PHEQ^ doHczaaa odliczama

PERIOD^ odliczana doliczana

B odllczana ' doliczana

lUTG^
B odliezaca doliczana

V^i doUezana odllczana

impuisov praez lieanllc

TrZ"‘ na wyjaoiu oarj to * ,S-0^. D. 3t8-, i os 518-5 xo.taai. ^^,^7 vT^M o»la.t jezsli »yst^i prssnl.sienie na vyjselo borrow to tosta«P^,t«.y .nar .inus. Odpowisdnl, sygnaiy stsroj.oe prsycho

D tno
m^ssplsr-anieB * prseraotnikbw Os 301 i309 orat pr.sr.ntni lea wybiera j^esgo rsjsstr Os 502-2. Jsieli

aryt-o»str na piervasy. niejsen wynik,
P03.W1 ,.ro to ssro to nie Jest wpisywane do rejsstrn wy^oio-wsgo tylko Ucttik binamj Os 313 odUeza Jeden Inpuls.

lose oyfr wynlko Jett ostalana pr.et Ucniik Os 509. Ueznikton lest wat«pnl. n»t«iany na s.esd. Zaleinie od iloSoi aiezna-

«^o ^e.eni. od ».wartosol Uooilka odpowiedniej ilosci i»-
oyfr ^Ikn wynosi

n '
-icraoania wynlkn sacbodzi tylko vtedy gdy

7,17 ^ tea.lost naimisj pi,^
.lotoy 1 Uemika hinamego Os 505 1 branek Os 506-1 , Os ’507-10^-4 i os 50S-1. Podo„s pr«lio«enla wynikn poBilru prl
arytiDoaetr pray wpi^ywanin kolelnyok cyir wynlfcn do rejestm wyla-oio^go przyehod., iapnie, „ Hcznlka Os 509

IT. r
“ “«t^i «aana poslo-

*tro.
lakonMenl. d.i.l«Ua w ukladtie arytno-

Vyjecla s Hesnilca dekadovego Us 512 dot^san* do ^odoyeh

vejdd c ka^ej pazy vejdc salektora danyoh Uo 515t nd do dmgleh

8^ odpowiedaio dol^ozone vyjdcla rejestrdv Us 514 ••• Us 517.

Zale^le od poeloaa na wejdciu steruj^cya selektora daoyeli /Us 513/

Bo^llvy ^eat albo vpls do rsjestrov alby cykllczny obieg informejl

prey vyswietlanio vynika. Do blokady vpisyvaxila danych do re^estrs

w przypadku gdy pierwaz^ eyfr^ vynika dsielenia ^cst zero skaty

ukiad zioiony z bramek Ua 518-2 1 Us 518-4 ktdry otwlera braadeq

Us 508-2 doplero vtedy gdy aa vyjscio dekady Us 512 pojavl sit

cyfra rdtna od zera. Dok^ braaka Us 508-2 jest saafcnltta na vejd-

cla zegarowe rejestrdv Us 514 ••• Us 517 nle prsyebods^ iapalsy

vpisnjqce. Do sterovania obieglea Infonaaojl v rejestrse przy vys-

wietlanio siuiy generator zegarovy sbodovany na braakach Us 520-1

1 Us 520-2 » blokovany na czas vplso sygnakem s nkkada sterovania

pamitci i arytBOBietro /z Us 413-3/.

2s8. Wysvletlacze .

Vysvietlanie vyniku odbyva sit sposdb strobowany - tzn. vy6-

vletlane s^ kole^ne cyiTy vyniku v miart jak s^ vyplsywane na

wyjscia rejestru. Vypisyvanie odbyva sit • cztstotlivoscl^ prze-

biegu generovranego przee generator strobo /bramki Us 520-1 1

Us 520-2/. Wyjscia z rejestrdv s^ doi^ezone do vejsc dekodcra

Us 703 steruj^cego rdwnolegle segioentami vskaznikdv cyfrovycb

/¥ 701 - ¥ 706/, ktoryoh anody s% zasllane z kluczy tranzystoro-

vyeb /T 701 - 7 706/. Tranzystory te aterovane s^ z llcznlka do

osmlQ /Us 701/ i dekodera /Us 702/ v taki sposdb, te dla danej in-

formaeji znajduj^cej sit aa vyjdciach rejestrov vk^esany jest tran-

zystor steruj^cy vakaznikien, dla ktdrego przeznaczona jest infor-

maeja z rejestrov; vszystkie pozostale vskazniki s^ vtedy vygaszo-

ne. Wy^etlanie znakn vykladnlka odbyva ait aa vskaznlka ¥ 707,

ktory jest sterovany z obvodu Us 705 aa vejdcie ktorego przyebodzi

sygaal z Us 318. ¥ydvietlanle vartodci vykiadnika odbyva sit aa

vskainiku ¥ 708 ktdry jest sterovany z dekodera U 704. Ha vejdcla

1 ... D dekodera /U 704/ przyebodz^ odpoviednio sygnaiy z ; Os 512,

Us 519-1, Us 522-4 i Us 522-3. ¥ przypadku, gdy vynik pomiarn jest

alevlaSclvy, np. z povodu przekroczenia laoillvoid i>osiarovych

^-8« 36 |i^-azy4
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pnm^B na wskaiulku ssalcB Bykladalka /W 707/ sostaje vy^etlo-
na Uter* S. Sygnaiem powodHj,cya wysvletlenle tego aymbolu jest
»7eB«i o praekrocseniB pojemaoScl ktoregokolwlek s llcsnikdw z
1 I pr*yohod.,ey s wyjscla Ds 231-1. Wyswietlaae s, jesscze dodat-
k<wo eatery InZormacJe aa diodach elektroluainescencyjnyohi

*(UIE» - na dlodaie D 701 sterowanej a wyjdcia Us 1111-1;
•BEMOTE" - aa dlodaie D 702 eterowaaej a wyjscia Os 607-J;

D 705 aterowaaej a wyjseia Os 603;- - na dlodaie D 704 sterowanej a vyj^cla Us 6075.

2.9. Uk3:ad antomatykl pomlaru.

Oklad ten oa aa aadanle praygotowywac prayra^ do’ wykonanla po-Maro oraa «.pe»lad aBtoaatyeaae povtaraaaie poniard, » przypadkugdy prayraqd praenje w eyklo automatyeznym to aakonozenie vypisy-
iaformojl a przyrz^u /po aakodczeaiu przeUczanla w ukla-

nfir
*y«oleaie /sygoalea z Byjdcia przerzut-nika 08 526/ monowlbratora wyznaczajqcego ezas odczyto Os 525-1,

Po czaaie odezytu /regulowanya w zakresie 1 - 5 sekund potensjol
etrem R 1 uBieszczonym na plyoie ezoiowej 1 opisanyo SOISPLAY
TIME/ nast^poje Byzwolenle noaowlbratora kasoBania Os 523-2 i roz-
pooa?cie nowego poaiiaro. Przy praoy przyrz^B v systemie interfej-
sowyn BODOwlbrator czasn odezytu /Os 523-1/ zoetaje zablokowany
1 wyawolenie monowlbratora kasowanla /Os 523-2/ nast^puje sygnaien
teg przyobodz^oym a 13 styka gaiazda Interfejsu za posredaictwea
teanki Os 525. Przy praoy v cyklu aatomatyozayn Istoleje rdwiiiez

monowlbratora kasoBania /Os 523,2/ przyoiskieii,
RuS3x /PI/ UBieszczonym na plyoie ozolowej przyrz^u. tfyzv,olenie
monowibratora kaaoBanla nast^poje rownlez przy zmlanie funkcji po-
Jlarowej lub zakresu pomiarowego /a Os 610-2/. Po zakonozeniu zli-
ozaaia przea Uozalki I 1 T nast,puje vyzwolenle Monowibratora
wpiso /z vyjdoia Os 1113-2/ Os 501-1 co spowoduje vyslanle sygnalu
wplsu do rejestrow.

2.10, 2aallaeze .

Zasilacze 3^ zbudowane w oparolu o monoUtyezne aklady soalone. '

Zasllaoz +5T tworzy uklad soalony Os 801 wraz a tranzystoraml
T 801 1 T1. Hapi^cie aa wyjsclu tego zasilaoza node byd dokladnle
ustawione potenejometrein R 816. Bapi^cie +57 Jest vykorzystyvane

io zasilanla ce^sci cyfrowej prsyrs^du.

Zasilac* +107 tworsfj ukiad scalony Us 802 i traniystor sterego-

7 T 803. Kapi^cie wyjsciowe moie by6 dokiadnie ostawione noten-

ijornetrem E 817- Kapi^cle +127 jest wykorzystyvane do zasilanla

ikJiadu generatora wzorcowego i wzmacniaczy wejsciowych.

Zasilaez -5,27 tworzy uklad scalony Us 803- Kapl^cie wyjsclcwe

jOM bye ustawiane przez zwieranie opomikow R 813, R 814 1 R 815-

fapi^cle -5,27 jest wykorzystywane do zasilanla wzmacniaezy wcj6-

dowych.

3. Opis konstrakcji mecbanlczne

j

.

Cztjstoscloinierz-czasomier* typ C571 wykonany jest w typowej

ttbudowie modulowej co pozwala na vykorzystanie go jako urz^zenla

przenoCTego lub wbudowanego w stojak. Przyrz^ moie pracowac w po-

cycji poziomej lub pod kqtem - przez ustawienie go na ndikach u-

Bieszczonych w podstavde obadowy.

Konstrukcyjnie p^zyrz^d sklada el% z jednej du^j plyty druko-

lanej umieszczonej z dolu przyrzqda, na ktorej znajdojq si^ prze-

l^czniki /PI, P2, P3/, generator vzorcowy oraz pi^c gniazd do wkla-

dania plyt drukowanych.- Oba wzmacniaeze omieszczone /katdy od-

dzielnie/ w metalowycb puszkacb ekrano j^cycb i s^ zwi^zane konstruk-i

cyjnie z piyt^ czolow^. Do plyty czolowej przyrz^u zaE-ocev.-aria jest

jrovfniez plytka wysvrietlaczy polaczoaa wi^zkq przewodffrf z plyt^ dcl-

|n^. Z plyt^ tyln^ natoiaiast zwi^zany jest zespoi zasilaezy, gaiaz-

da interfejsu i generatora zevmqtrznego pol^czonych wl^ka przeT«ro-

dow z plyt^ doln^. Wszystkie natoiaiast polaczenia wewn^trzne potniq-

dzy plytkami drukowanym wlozonyml w gniazda s^ zreallzovane w for-

nie druku na plyoie dolnej- Rozmieszczenie elementow wewn^trz przy-

rz^u przedstav/ia rys. 8-

^8Z 3a[A-8gy^7|



Rys. 8, EosniC8xczeni« eleiBest6v vevD^trs prsTTE^tt,
25 - plytka nr 6 /dolna/

26 - pijtka nr 11

27 • piytka nr 2

28 - piytlca nr 3

29 - pijrtka nr 4

50 - plytka nr 5

51 - piytlca nr 7 /vyswietlacz«/
52 - pijtka nr 8 /saallacea/

53 - mBoacniacx tom 1

54 - vffiaacnlacx tom B

55 - generator wxorcovy

III . EKSPLOAIACJA PRZYR24DU

,

1, Og<5lne vytyozne eksploatacji i beeplecgenatva obslogi ,

Przyrz^d wykonany jest w piervszej klasle ochronnosci; vyposa-

ionj eostai \r nlerozieiczny trojprzewodowy eznor sieciowy. Jeden

z przevoddvf sznura sieciowogo sapewnia obudowy prey-

rz^u 2 przewodem zerowyia przy korzystanlu z gniazda slcci zasila-

,

j^cej przystosowanego do trdjkontaktowego wtyku. Przy korzystanlu

z gniazda sieciowego, ktdre nie zapevmia powyiszego poi^czenia,

I
nalezy przyrzE^d uzieaic przez doi^czenie Instalacji oziemienia do

zacisku uziemia j^cego 24 , przy czym poiqczenie to nalcty vy-

konad przed przyl^czeniem rrrzyrz^u do sieci. Przed przyst^ienleia

do demontaia osion, przyrz^ naleSy odi^czyc od sieci zasila j.

Pxzyrzq^d jest przeznaczony do pracy w ponieszczeniacb zarnkni^-

tych w nast^pu jj^ych warunkach kllmatycznych:

- temperatura otoczenia +5°C - +40®C

« wilgotnosc vzgl^dna 20^ - 80^

- cisnienie atmosferyczne 70 kPa- 106k?a

Jezeli przed rozpocz^ciea pomiara przyrzs^ znajdowal si^ v warua-

kach. roisii^cych si<j od w/w mojfcna go wi^ezyc do sieci dopiero po

8 godzinach reklimatyzacji •

2,1. Cz^mnosci wstepne.

¥ celu przygotowania przyrz^u do pracy nalety:

- uzienlc przyrz^d zgodnle z punkten 1;

- za ponoca sznura sieci ovego przyt^czyc przyrz^ do sieci;

- wiqcznik sieciovy POWER 1 ustavld w pozycji OK;

- przeiEvcznllc^ rodzaju wzorca 20 ustawld w pozycji DTT;

- pokrqtio DISPLAY TIIIE 5 ustawid v skrajnej lewej pozycji;

- ustawic vzmacniacz wejsciowy /lub wzmacniacze wejBciovre/

w nast^cpuj^cy sposob:

a/ zaleznie od napi^cia przebiegu clerzonego ustawic dztel-

nik napi^cia wejsciowego 14 w pozycji x1 /dla napiqd

ve jsciov/ych w zsLkresie 10 500ra7/ inb x50 /dla napi^c

wejsciowych wyfeszycb nl4 500 mY/;

b/ doprowadzic sygnal przewodem zakonczonya wtykien BKC do



vzaacniacsa 1 17 lab vsaaacniacza B 18
/sal«U.« od funkcji poaLarove 3/

1

«/ prsel^osnlk « rodsaja epr*sienia vej^eia wsmacnla-
o*a 16 w odpowledBlaJ poajcji /laleinle od poilona
sk^adovej staiej w przebiegu alrzoD7Hi/|

d/ Qstawid poziom vyzwalania trygera polcp^tiem TRG LEVEL 6
/viasclwe ostavianie v 6rodtu ssakresu dzialanla wskaznika

13 /i

•/ wyteac sbocze wyzwala^^ pomiar przei^cznlkieiB polary-
*ac3i 15 .

2-2. PoBiar aa^stotllvoscJL PREQ^.

V oeln przeprowadzenla pomiaru naleiyi
vcian^ klawlaa ?REQ^ przeiqczaika funkc^i /PUETCTION/ 3
Powiima ai^ za^ecic dloda wslcaznika mlana Hz 11 j- wciSD^c odpowiadm Iclavisz przei^cznilca czasu pomiaru
/MEASDEEMKHT time/ 2 xyblarai^c azas pomiaru v zakresle
0,1 ms - 1 s;

- doprowadzid sygnai aierzony do ve^scia vzmacniacza A 17
i ustawid wzmacniacz ^ak v punkcle 2.1.

Wynlk pomiaru b^dzie Uezb^ odczytan^ z poia odczytowego wyniku
pomiaru 9 z owzgl^dnicniea prsecinka. Vynik ten nalezy poamo-
tjc praez dzieai^c podniesione do pot^gi odczytace^ a pola odczy-
towego zaaku vykl^i^ 1 vykladnlka z uvzgl^dnieniem znaku.
Podczas pomiaru dziaia sygnalizsc;)a otwarcia bracki 7 : v cza-
sie otvaroia bramki evieci si^ dioda obok capisu GA0?2. ¥ kaMeJ
cshwiU aoana rozpocz^c nowy pomiar naciskaj^c przycisk kasovania
rtczncgo /BESET/ 4 , przerywaj^c tym samyia >^kobywany pomiar.

2.3. Pomiar okresu PER^,

¥ celo przeprofwadaenia pomiaru naleiy;^
- wcian^c klavisz PBR^ ^zei^cznika funkc^i /PUlfCTIOH/ 3

Pcwlima 3i^ zaswiecic dioda wskaznika zaiaua s 12 {

- vcian^c odpowiedni klawisz przei^znika czasu pomiaru
/KSASUHEHBjST tike/ 2 vybiera^^c czas pomiaru v zakresie
0,1 ms - 1 s;

doprowadzic sygnai mierzony do vejdcia vzmacniacza A 1? i

i ustawic 5ak v punkcle 2,1.
j

[a»sz A2\l-^BZ79i

Uwagl odnosnie vyniko pomiaru 1 sygnalicae^ podasu v punkois

1.2. dotycz^ rovmlei tego punktu.

2.4. Pomiar odst^pu czasu TI^ ^

1 V celo przeprowadzenia pomiaru naleiyi

I

- vcian^c klawlaz
^ ^

przei^cmlka fonkcji /PUMCTIOH/ 3.

' Povinna si§ zasviecid dioda wskaznika mlana a 12 ;

i - przei^cznik czasu i>omiarQ /MKASUREKEHT TIKB/ 2 mote by<^

ustawiony w dowolnej pozycji, gdyi nie wpiywa na pomiar

ktory odbywa si^ zawsze przy niyciu staiej ^ednostki pomla-

rowei rownej 0,1 us;

I

- doprowadzic sygnai otwiera^^cy braak^ do wejscia wzmacnlacza

i A 17 , zas sygnai zajuykaj^cy bramk^ do wcjscla wcmacnla-

cza B 18 i ustawid wzoacnlacze jak w punkcic 2.1.

Dwagi odnosnie wyniku pomiaru 1 sygnalizac jl podane w ^:mkoi«

|2.2. dotycz^ rowniei tego punktu,

I
2,5. Pomiar usrednionego odst^pu czasu TI AYG^

^ g.

^ ¥ celu przeprovadzenia pomiaru nale^i

- vcisnqc klavisz TI AVG^
^ ^

przei^cznika fonkc^i /PB27CTICI:/

5 • Powirma siq zaswiecic dioda wskaznika miana s 12 ;

- wcisneid odpowiedni klavisz przei^cznika czasu pomiari:

/I^ASDKEI'IEHT TU'IE/ 2 wybieraj^c czas pomiaru w zakresie

0,1 ms - 1s;
- doprowadzic sygnaiy otwicraj^e bramk^ do ve^scia wzmacnla-

cza A 17 , zas sygnaiy zamyka^^ce bramk^ do wejscia

vzmacaiacsa B 18 i ustawid vzmacniacze ^ak w punkcie 2.1.

Dwagi odno^e wyniku pomiaru i sygnalizac^l podane w punkcie

2.2, dotycz^ rdwniez tego punktu.

I

2.6. Pomiar stosunku czqstotliwosci

¥ celu przeprovadzenia pomiaru nalety;

- wcisn^c klavisz P^/P^ przei^cznika funkc^i /FDBCTI015/ 3 •

Nie powinna si^ swiecid zadna z dlod vska^kdw aiana 11

lub 12 ;

- vcisn^c odpowiedni klavisz przei^cznlka czasu pomiaru

/ICIASD?J3-21iT TIIIE/ 2 wybieraj^c czas pocdarn w zakresie

[
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0,1 as - 1 8. Halei^ pami^tac o tyo, to czao ten cale:^
jw tym przypadinj od cz^etotUvosci mierzone^ i vynosim . fw/P^, gdzie fv oznacza czjjstotUwosc Yfzorcov^ 10 m

za^ KT - vybraoy prze3:acsrjiklem czas pomiaru;
- doprowadzic sygtia>y aii^rzoae do we;}scia wsniacriiacza A 17

•

1 wmacniaeza B 18 . oraz ustawic vzojacaiacze jak i/ punkci!

Uwagi odBosnie wynika poialaro i sygnallsacji podane w punkcie
2.2. dotyez^ rowniez tego punktu,

£..7. Praca w systemaeh poalarowch g przYstawka interfs-iR,^vB) I

• I

Cji?8toselooiier* C571 mote praeovad w systemaoh pomiarot/yoh !

s^toyoh 8 norm, EC po azupeJaieDlu przystawkii interfe Jsow:j typ
I U7 .Do poi^czenia przyrzqdu z przystawk^ interfejsowa
siuZy gnlazdo 5&-kontaitowe /G3/ ualeszczone na piyoia tylnej
przyrzqdu. Opia gniazda interfejswego przedsWono v tateU 9.

^

•Pabela 9 .

Nr e'tykru Oznaczenie
sygnalru

targir /L/

rsr 4 /L/

Opis sygnaiu

Linie do szeregowego przeeyiania
cyfr wyiiiku od najbardzie^ znacz^-
cej cyfry wyniku

synchronizac ja piervszego vyniku

wskazu^e na stan za^otosci lub go-
towosci urz^zenia pomiarowego
V8kazu;)e na przekroczenle mo^:liw
wosci pomlarowych przyrz^du.
start pomiaru lokalny
wsicazuje na zie zaprogramowanie
przyrzqdu

rtl /L/

12 zer /L/
1"' trg /L/

1 4 rem /!$/

sterov/anle lokalne

zerowani

e

start pomiaru zdalny

sterowanie zdalne
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t«zms tylko ejgowiiea trg.

- «y£o&i_'^€L/If/ powdBje iQr*woleni« poal&m pp*y pracy s praysU
ki( lat«rf«^8ovi|. Sygoai v poetaoi ImpulsQ Q^esmego povoduje wyi

volenle pomiaru tyinya sbocsea.

- gygna^ »er /L / powodn^e B8ta\d.eule ppzyrzadu v stanl# gotowoi

ol do pooiam alo bei nrygvolenia posiaru. Sygaai v postaoi lat-

.

polso Bjeiimego.

- aygna^ rtl /!/ powdaja pewdt do aterovanla lokalnogo. Sygnai

V poatacl lapulsu uJeoDego wytaarzany r^cznie ze pomoca przycij

kn chwilovego HBSST/rtl anloszczoQego aa p^oio ozoitovej przy-

Tzi^a poBiarovego.

• koacmlkaj^_r«T

rsTl /V - walcazBjo aa 8tan za^^to^oi lob gotowo^ol urz^zenia
poaiarowegot pozioa niskl oznacza, iw przyrz^d ^est zaj^ty na
ezaa pomlaru, sad pozloa vysoki oznaoza gotovosd do pracy.

reir2 /L/ - vskasa^o oa przokroozeoie moillwosci pomiarowych pri

rz%du. Sygnai v postacl iBpulso a^eimego.

rsT4 /L/ - wskaza^e na zle zaprograaoBanla przyrz^n, Sygnai

V postaci iapolso odemnego.

- 8ygnai^trgg^n_/^ - w postaoi iapolso njoanego vysyianego przea

przyrz%d vraaomencle rozpocz^cia poalaro /vyzwplenle poalaru pof

duje tylne zbocze tego lapnlsn.

• “ pozloB niskl na tej linil powodoje, ia nie aoi

zostad wyzwolony naat^y poalar, dok^ pozlon nie zaieni si^

na wysokl.

3. Konaerwacja i aapravy .

Uvagas Przad przyst^ieniea do daaontai^Q naleZy odi^ozyd ezno;

aieciovy od gnlazda sled zaallaj^cej. ¥ coin ozyskania dost^po

do Bn^trza przyrz%du naleiy za posooc^ vkr^taka odkr^eid cztery

wkr^ty aocojQca osiony gomei i doln^ co umozllwia zd^^cie tych

osion. Po zd^^clD oaiony dolnaj 1 gomaj uzyskuje si^ dost^p do,

wszyetkioh elementw przyrz^u /oprocz vzmacniaczy/. Przy montalf

przyrz^u nalazy vykonac czyimosci odirrotne do wytej vymienionyflf

¥ przypadku nleprawidiovej pracy przyrz^u nalety przada vaiya«
tklB eprawdzic napi^cia zasllaj^oa. Kapiijcla naleiy sprawdsad oa
i^czdwce zasilacza / ark. 76 /. Prawldiowa Bartoscl napi^d
zasilaj^cych powinny wynosidj 4-5V ±3% przy napi^citt przydzwl^kB
nie przekraczad^cyiB viartoscl 100 o7pp, ^-127 jKlj* i -5^2 7 +55^

przy napi^ciu przyddwi^ku nla przekiaczaj^cym 50 o7pp. ¥ przypad-
ku niewiascl'fej wartoeci napi^cie +57 nalety ustawic potencjoaetrea
R 816, zas naplfd +127 naleiy ustavid potenc^ometrea R 817. ¥ C8la
uzyskania dost^pu do piytki zasllacisa nalety wy^^c z gnlazd dwla
ostatnie piyty, odkr^cid cztery >ikr^ty aocu^^ce piytk^ zasilacza
1 przekr^cid piytk^ o 180° do gdry, a naat^pnla przyBocowac dwo-
Bia wkr^tanji. Takie poloienle da^e aoillwosd firvrobodoego doat^pu do
obu stron piytki zasilacza,

Jezeli przyrz^ nie mierzy poprawila, oaleZy pocz^tkovo apraw^
dzid pracq generatora wzorcowego. Ualety sprawdsid oecyloskopes
V punkcie A / ark. 76 /t czy vyst^puja przebieg o ez^atotli-
vosci 10 MHz i pozioiaach TTL. Kast^pnle nale^ aprawdzid wznacnla-
cze vejsciowe w nast^puj^cy sposdbi doprovradzid do vejBcia vznac-
nlaozy przebieg o cz^stotliwoscl 1 KEz i napieclu 100 n7 z genera-
tora i sprawdzid oscyloakopem w punkcie WA-i dla vznacniacza A
i V punkcie WB-1 dla v/znacniacza B / ark. 76 / czy wyst^puje
przebieg o cz^stotliwosci 1 MHz i poziomach TTL. JeteU przebieg!
V tych punktach s^ prawldlowe, ,a przyrz^ nie mierzy poprawnie, to
naleiy kole^no sprawdzid wszystkie piytki korzystaj^c ze achematu
ideowego. Aby mied mozliwodd swobodnego doat^o do piytek naleZy
korzystac z przedluzacza b^d^cego na wyposateniu przyrz^du.

¥ przypadku koniecznoscl usunl^cia uszkodzenla wyat^uj^cego
na piytce wskaznikdv nalezy odkr^cid vkr^ty aocui^ce 1 odchylid
piytk^ - vftedy uzyska al^ dost^p do obu jej stron.

17. PR2ECH0WY¥AlOi; I TRAlfSPORT.

1. Przechowywanle .

Pomicszczenic do przechowywania povlnny byd czyste 1 wentylo^«Lne
V aposdb vrymuszony oraz wyposaione w termometry 1 wllgotnosclocie-
rze pov.'letrza, Temperatura tych. pomieazczah nie povinoa byd niZsza

-82 ^8
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+5 0 , a vllsotDO&i WEgl^dna nie wiQlcsza nit 80^. Ewentualnie

rr^;r ---•
P«yr.qdy

vrua j>*t**^°'*”*
* opakowanla tranaportowe

, natomiast przecho-«B4eJ nit 6 Biaai^cy - bez opakowarf tranaportowyoh. np
* Pomlesaozenlu, v ktoijTB przaohovywaay

'

3.8t p«yrz^ rl. powlm.0 zaaierad par lo«a6w, zasad i ipZh eub•tanojl povodHj^cych korozJs.

2, Trapspoyt .

Przewoione dowolayml drodkami transportu. Pod-
*naidovad si, w opako«a.,lu trana-

^ transportovania otvartyml Srodkaml lokomoojl zkrzy-

HiadL!!^!^
sabezpiaozona i przykryte brezentea.

^eezyazczon, a, aktyvnle dzlalajqoyzil chamlkaliami. v ozaaletraaaporta povlnay zacbowaao aaat,pai,oo varuakd:“ teaperatura -25°C - +55®Cj
- wilgotnosd wagl^dna do 9596 j

’ ci^ienie atmosfferycssne 60 kPa - 106 kPa

r:r.tr2;“ n r:Lr;:^-rr;
«: rr-
ponkt. iT

^ eodzlaaob rekUnatyzaeJi /patrz rozdzial III
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gg

Uv*Cl^vr» 1 typ

WT-T*A-T/193
B)t-T9/32Si-3e

B»-Ta/32«i-36

POTEKCJOMBTIl CW-4TkSS- *ZO% - 1W-20P-1

REZYSTOR MLT-0 , 126W- i90 -/i5?tAB-6B/iaB/21

REZYSTOU ia.T-0 , 128(V-B10£? -/i65t/-B-86/l26/31

KONDENSATOR IIKSB-0lB-0<i^1f^-i20!t - 360V

^$9/06H»T3/K?U-l4/r-26/065/04PRZEL^CZNIK SUWAJCOWY 046-22.6-02-1

OKIAZDO 6S106006211001

GKIAZDO ZLd^CZA WSPAlOSIOWEOO DNC 60-0B-&-0/01 U»-T4/3364-11.01



DOnAf TIME

PtYTKA 7

mAZDO 63

PtYTKA 2 PtYTKA 3 PtYTKA 4UKtAD Fmcvm
IPtYTKA 6)

PtYTKA S

Adres

s-44.im M
e-w 39 t-3t

«) f-39
S-»<.3AtO 41 S-3*

ItZMACNIACZ WATO-KANAtA

ZASILACZ

VIZMACNiACZ WATO-KANAtB'

C571 5CHEMAT POtACZEN C571





\A-SZ

55

NiijbWft 1 typ «i*nj«ntu

BN-TS/SSSL'-aeRliUZYSTOB lflj'p-0,t25W-iH£2— iJ-65/1 26/21

K " " -33kSJ -/i65t/-B-

» « ** -12kS2' "

** " " ••

» ft « -e20£ "

«*».** _47S^ "

M « « -Rioffi "

FOTENCJOUEtR CN 16! - 16kS? ^20^ - IW

HEZYSTOa ULT-0,125W-24k^^ -/i6%/-B-56/136/21

» • " -2*7k^2 "

« *t » -2409 ‘ "

*••••• -eaosa •

» " " -6,Sk9 "

POYEKOJOUETR €W - IkS ^20?! - IW - 20P-1

REZYSTOR 10>T-0,126W-6109 -/^6?t/-B-65/126/21

" " " -5109 " '

- -l,8k$ "

# « » „Sio9 "

» " " -6109 "

" m n _100ffi *

it n « -ioo9
It It

.
li -2209 "

•t li -2209 "

RlOl

U102

itioa

UlOi

H106

H10&

RIOT

RIOS

R109

RiiO

Rill

H112

R113

R114

B115

R116

R117

RllS

R119

R120

R121

R122

050/1ZN-74/U?Rkl4/L-

BK-7e/a2Sl-36

WT-75A-T/1S2

8N-78/3261-36

R123



R124

ClOl

C104

C106

C106

diOT

C108

C109

Clio

cm
ciia

CHS
C114

CHS

LlOl

Lloa

0101

Dloa

0103

0104

nszYSTOR m.T-0 ,lasw-ucC -/IsftZ-B-ss/ias/ai

KONOBNSATOR UCSB-Oie-Of;0,4^±2O% -250V

KCPf-iB-P100-5x6-r-12pP-10%-26V

KONOBNSATOR BLBKTROLIT. TANTALOWY 1000-2^-/l20K/-16y
KONOBNSATOR KFPn- 2C-63C5- -100000-20-63- 5S/oe^f
KONOBNSATOR BLBKTROLIT. TANTALOWY 1060-2^-/t20K/-16V
KONOBNSATOR KFPa- 2C-5x6- -100000-20^3- 55/O0S/2<

TRYMBR TCPu5-d-N47-3/6-/-lOA6O-10/63-666

KONDENSATOR KCPf-^B-P100-6z6-r-12pl>'-10{Ua6V

KONOBNSATOR BLBKTROLIT. TANTALOWY 106D-10^-/±20/-16V
KONDENSATOR KPP»-2C -SxB- -100006-20-63'55/C7dS/24

KONOBNSATOR KCPr--lB-N4T-6z8-r-6apF-10!La6V

KONOBNSATOR PRZBPUSTOWY KFHp-IIB-3x8-1000-/-0Al00/-250V
" " KFRp^IIB-3x8-1000-/-0Al00/-aS0V

DLAWIK

OLAWIX

OIOOK

DI0D4

0X004

DI004

Wg rym.

WB rym.

0-30-4438

0-30-4438

548BAYP 05

BAYP 05 , 548

BAYP 05 , 540

BAYP 05 , 540

BN-78/3281-36

WT-7ff/£UKSB-0ie

WT-73/L-5-012

BN-78/3281-44

BN-75/3281-4a

BN-78/3281-44

BN-75/3281-42

WT-80A5-025

WT-73/L-5-0ia

BN-70/3281-44

BI4.76/3281-42

WT-73/L-5-0ia

WT-77/L5-020

TWT-7a/CBia/A-5i

1
' 2 rt^rw*

TlOl TRANZYSTOR BF245A ^

T102 TU4NZYST0R BC159A

T103 TRANZYSTOR BC1594

UalOl UKLAD SCALONY UC 101 16L IMPORT

01 DIODA CQXP 04

P4 PRZEL^CZNIK SOWAKOWY 048-22.5-02-1 25/055/04 ZN-78/UPM-14/T-: 5-088/06

P5 • " 048-22.5-02-1 25/055/04 •

P8 • " 048-22.5-02-1 25/055/04 ,

*

IZOLATOR C.OT.a.8^ 2 ^.

ONIAZDO ZLACZA WSP<5lOSIOWBOO BNC50-05-B-8/01 BH-74/3384-11.0:



Hr Sygnat Adres

1 14A 27
2 11B27
3 -5,2V -5.2V
4 + iOV + 10V
5 -L J.
6 + 5\/ + 51^

7 11B25
8 uAes
9 J- J-
^0 «B23

Nr Sygnat Adres

1 11B29

2 1U29
3 -5.2V -5,2V
4 TW “ TW7
5 J- J-
6 + 5V' +51'

7 11B26
8 115SB .

9 X X
10 Hm

C571 iVZMACNIACZ MW 70
Or-358

Ark'. 58 *->ky 97





09

BN-75/32S1-42KONDENSATOR KPPm-30-5x5-100000-20-63-S 5/085/2

1

** KPPib-2C-Sx5-100000*20"63-55/0S6/21

i» " -100000- "

" " -100000- •*

" -100000- "

KONDENSATOR ELEKTROLIT. TANTALCWY 196D-10^-/^20?l/“lffV

" » " l96D-10;uP "

It « 196D-l0juP **

« « " 19eD-iO/iP *•

" » « 196D-10^P "

C201

0202

0203

0204

0205

C20e

C207

BN-76/3281-44

C206

C209

C210

CYTROWY UKLAD SCALONY UCY 74165N

»• UCY 74165N

•* TOY 74166N

»- TOY 74166N

• • TOY 74166N

" TOY 74165N

* UCY 74165N

" UCY 74166N

" FL 74106 PC

» UCY T490N

" UCY T490N

U*201

Us202

Ub203

Us204

U»20S

Us206

Ub207

U«208

Ub209

Us210

Ub211

IMPORT (HfCBfiVl

TWT-76/CEia/S^600/070/21



1
2

U«212

Us213

Ua214

Us215

Ufl2ie

U«21T

Ua218

U«219

VmZZO

Ua221

t!«222

Ua223

Vs224

CYPROIY UKLA.D SCALONY UCY 7490N

i

" UCY 7490N

m UCY 7490N

n UCY 7490N

« UCY 7490N

n UCY 7490N

w UCY T490M

II UCY 7405N

* UCY 7408N

It UCY 7408N

ft UCY 7473N
*

If UCY 7400K

^ H UCY 74151N

3

00/070/21 TtfT-T6/CBMl/B-5l|

H

II

It

H

It

i|

H

» t

It

TWT-76/CBilI/B»74|
n

It

WT-77/CBMI/D-31

WT-76/CEMI/B-01





Us

301

J
Us

302

US

309

C

^
Us

304

P
Us

321



WT-76/CI?I.U:/B-23

!

l’VT“7;5/CEI.tI/B- 1

6

WT-76/CEia/B-37

PiVT-76/CEiiI/I}-74

T-7 5/CEMI/B-1

6

WT-76/CEUI/B-19

UCX 7474K OO/OTO/21

UCY 7420N "

UCY T404N *

UCY 740SN *

UCY 7430N '•

UCY 7401N "

UCY 7401IJ "

UCY 7408N "

UCY 747UN "

UCY 7400K **

UCY 7400N "

UCY 74193M "

UCY 7419aN "

UCY 7400N "

UCY 740SN ”

UCY T400N "

UCY 7400N "

UCY 7410N "

UCY 7401N "

UCY 7401M "

UC7 T45UN "

UCY 74 SUN ”

UCY 7S0101N

UCY 7S01P1N

CYFROTVY uklad scalonyUS301

U03O2

Us303

Us304

US305

Us306

Us30T

Ub30S

Ua309

Us310

Ufi31i

Ue312

U&313

Us314

Us315

Ub316

Ua31T

Ub31S

YiT-76/CEUI/D-74

WT-77/CE^a/IJ-31

WT-76/CEMI/U-01

WT-77/CE4a/0'

WT-76/CEMI/U-01

3VT-76/C EXII/B-T4

liVT-76/CEMI/B-0

1

V.’T-76/CEMI/D-02

tt’T-7(J/CEia/D-19

WT-76/CEMI/B-03

‘WT-75/C EUI/B-34



i typ a*rmy luh
WT Vvrti^i

JiKZYS'l'OU iH.T-0, larvVV-SloS?

*' " -510S?
” " -Ik S?

"
,

” -IKffi

” " -Ikffi

" " -Ikfi

"
,

" -IJts
" " -Ikffl

'* " -iJcS^

" " -lk9

" " -ikS
" " -IkSS
" " -±k^£

11301 /125/31

1(304

U305

11306

iiaor

11306

H30&

ItOlO

11311

1(313

K313

11314

11315

0301

C302

C303

C304

C30S

C306

KONDEWSATOH KCPbi-113-N750~4x4-100“10-63-6S/OS5/21
" KCl'n~llJ-KT5O-4x4-iOO-±0~6a-5&/O55/21
" KFPili,-20-5x5-100000-20-63-55/085/21
" n ,, -100000- "

" " -100000- «

KONOEKSATOIt ELEJCl'KOLIT , TAJlTAEOV/Y 196D—ll^P—/^20^i/—15V

BW-7S/32S1-42







ISM:

HEZTSTOB ULl'-0 , 125W~6lO £3

" " -5ioa
•* *• ^llc Q
" " -ika
" <* -ika
" • -lJc£2

BM-7S/3281-36R401

R402

H403

R40i

R40S

R406

KONDBNSiLTOR KCPl>>lB-N750-4x4-100-10-63-55/083/21

" KCPn-lB-NT50-4x4-100-10-63-55/085/21
* XFP»-3C-5x5-100000-20-63-55/085/21
* KFP»-2C-5x5-100000-20-«3-55/085/21

KONDRNSA.TOR ELBKTHOLIT. TAMALOWT 10eD-10;iF-/±20V-l6V
" " • l»6D-10^-/i20H/-16V

BM^78/3281-41C401

C402

G403

C404

C405

C405

BH^75/3281-42

811-78/3281-44

00/070/21 WT-7B/CEM1/ B-2

WT-77/CEia/B-22

Ds40i

Ua402

Ua403

Da404

Ua406

Ufl40e

US407

Ua408

CYFROmr UKLA.D SCALONT DOT 7404N

" UOy 7493N

" BCr 74154N
*• t!CY 7420S

" OCT 7400H
» UCY 7400N

" UCY 74ION

« * OCY 7474N

00/070/21 nfT-75/CEUI/B-l

WT-7«/CEia/B-01

inS-76/CEta/B-02

WT-78/CSia/&-23

NaasWA 1 typ elemetitii
Nr u*roy lub

WT

2 3



CYPItOWy UKLAD SCALONY UCY 7474N

DCY 7408N
* OCY 74tON
* OCY 7402N

UCY 740BX
" UCY 7474N
* UCY 7408H
" UCY 7486N
" OCY 7400N

UCY 7408N
" UCY 7400N

• UCY 74181N
• UCY 74175N
" UCY 7474N
* UCY 7474K
" UCY T400N

" UCY 740SN
" UCY 740&N

U«410

Us411

Ui412

U«4i3

Up414

Us416

Up410

UP41T

U*41A

UP410

Vp430

Up421

Up422

Us423

Ub424

Up425

Ub420

4

00/070/21

I*

n

*1

00/070/21
n

n

WT-76/CEM1/B-23

TIVT-TO/CBMI/B-H

WT-76/C1CMI/B-02

WT-r6/CEMl/B- 62

WT- 76/CEM1/B-74

WT-76/CBMI/a-23

T«T~76/C»!3a/U-7^

TffY-76/CEMI/B-3^

WT-76/CKMI/D-,01

TWT-70/C EUI/B-7

4

WT-76/CEMI/B-01

WT-70/CEMI/B-23

WT-76/CEU1/B-01
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Oznaczen
schetuat

.

U^agiNazwa 1 typ elementu

REZYSTOa ItlLy-O » 12 6T/-2 -/“C^AB-.65/126/2

1

" " -391cS "

" " -220S? "

" * -l,2Jca "

« K -150^ "

" " _5 ,
Ikffi "

" " -SlOffi "

« " -610 £S
"

*• " -2,3kS2 "

» * -20k£5 "

BN-78/3aSl-3eItSOl

R502

U503

H504

RS06

H50T

R50S

R509

RSIO

BK-T8/3281-41

BN-78/32 81-42

KONDENSATOR KCPv-1B-NT50-4x4r150-10-63-65/086/21

" JCFPni-2C-4x4-lO00-20-63-56/086/21

" KFPm-2C-4x4“470-20-63-6B/086/21

" KFPni-2C-4x4-470-20~63-6&/085/2l

KONDENSATOfl ELEKTHOLlT, typ2 04/U-100juF/16V

K0NDI5NSAT0R KCPia-lB-N76O-4x4~l00-10-63-65/086/21

" KCPm-lB-N76O-4jc4-l00-lC-63-65/0a5/21

KONDENSATOR ELEKTUOLIT, typ2 02/E-470;iF/10V

KONUENSATOR KFrtil-2C-8xA-22000a-20-63-66/086/21

KONDENSATOR ELEKTUOLIT .TANTALOWY 1960-10^F-/i20?i/»*16

V

« It w 19611-lO^iP ••

" n 19CD-10^F "

C601

C502

C503

C504

BN-77/3281-38

BN-T8/3281-41

C506

C606

CB07

C50S

C509

C610

C611

DN-TT/3281-38

BN- 78/3281-41

BN-78/3281-44

C612



Oznaczen.
schemat

.

’ Nazira 1 typ elemeutu Jr ..my

1 2 3 4

KONDENSATOll KFPm-2C-5x6-100000-20-63-56/0«6/21

"
. KFPb-2C-5x5-100000-20-63-56/085/21

" KFPm-2C-6x6-100000-20-6a--55/085/21
" KFPb-2C-6x5-100000-20-63-55/085/21
« KFPB-2C-4X4-470-20-63-55/085/21

BN-78/3281-42

D501 DIOlU BAYP - 95 | 546

D502 DIOlU BAYP - 95 | 546

TWT-72/CBMI/A63

CYFHOWY UKLAD SCALONy UCY^74123I^

" UCY 7474N
•• UCY 7400N
" UCY 7408N

" UCY 7493N
" UCY 7410N
" UCY 7400N
" UCY 7410N
" UCY 74193N
" UCY 7400N
" UCY 7404N
• UCY 74192N
" UCY 74157N
" UCY 74165N
" UCY 74165N

TWT-76/CBUI/B75

WT-76/CEMI/B-23

WT-76/CEUI/B-01

TWT-76/CEUI/B74

WT-77/CEMI/B-22

WT-76/CEIiI/B-02

WT-76/CEUI./B-01

WT-76/CEUI/B-02

WT-76/CEm/B-Ol
WT-76/CEMI/B-27

TWT-74/CEUl/B-li )/B-4

CYFROWY UKLAD SCALONY UCY 74165N

" UCY 74165N
WT-76/CEMI/B-01

TWT-75/CEMI/B-3^

WT-76/CEMI/B-01

TWT-76/CRm/B-5J

TWT-76/CEia/B-7<

TffT- 76/CEMI/D-7 8

WT-76/CEMI/D-01

WT-76/CEMI/B-15

WT-76/CEUI/D-23

WT-76/CBMI/D-27







Nr n*rBy lub
WT mr«eiQZRA02SB& Naswii 1 typ alBiuntu

Boheniat

BN-78/328 l-«3e
{lEZYSTQR WL.T|-0,12SHr-10kS2 B-66/125/2Z

It " -iOkffl "

*1 " -10kS2 "

•I " -I0k£2 "

" « -iOkS •

» • -lOkffi "

" " -IOkffl "

»
. ^

» -lk£ "

H * -510£2 "

* " —i,5kQ "

* »• - f kffi
*

*• " -6105^

" " -6iS2 •

" « —6,lk£2 "

*• " -2kS2 "

" -ak^2 "

" * -eioffl "

M " - -5ioS2
' "
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R602

R603
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11600
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neon
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K612

H613

H614

11615

11616
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BV-TB/3281-42
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C604 KONDKNSATOll KPl*ia-2C-6x5-100000-20-63-55/085/21 BN-75/3281-42
C60G " KI''Pbi-2C-5x5-10000-20-63-65/085/21

C606 " KCPD1-1B-N750-4X4-100-5-63-55/085/21 BN-78/3281-41
C607 " KCPiii-lD-N750-4x4-100-5-63-55/085/21 ••

C60« " KFPui-2C-6x5--10000-20-63-55/085/21 BN-75/3281-42
C609 KONDENaA-TOH KLKKTltOLIT. TANTALOWY 196D-10^P-/t205i/-l6V BN-78/3281-44
C610 KONDENSATOU KPPin-2C-6x5-100000-20-63-55/085/21 BN-75/3281-42
C611 KONDKNSATOll ELEKTHOLIT. TANTALOWY 196D- 10/jP-/t20?i/-iev BN-78/3281-44
C612 KONOKNSATOK KFPia-2C-5x3-100000-20-63-65/085/21 DN-r75/3281-42
C613 " KFPm-2C-4x4-470-20-63-55/085/21 -

C614 KPPO-2C-5X5-10000-20-63-55/085/21 "

D601 DIODA BAYP 95 ; 546 TVVT-72/CEJU/A-52
D602 DIODA BAYP 95 ; 546
T601 TRANZYSTOR BSXP 92

Us601 CYPROWY UKIAD SCALONY UCY T475N
Us602 " UCY 74157N 00/070/21 TWT-74/CEM1/B-10 /B-4
U06O3 " UCY 7475N

Us604 UCY 74157N 00/070/21 TWT-74/CEMI/B-10 /D-4
'U8605 " UCY 7486N « TV.'T-75/C EKfI/B-34
Us606 UCY 7410N " V.'T-76/CEMI/B-02
Us607 " UCY 7408N " TWT-76/CEMI/B-74
UsQ08 UCY 7400N " V.T-76/CKJJI/D-01 I
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Us609 UCY 7486N
.

" TWT-75/CEia/D-34

...

1
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1

3 4
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U«610 GYPROWY UKIAD SCALONY UCY 7400N 00/070/21 WT-76/CEUI/B-01
Us611 " UCY 7400N WT-76/CBMI/D-01
Us612 UKIAD SCALONY AMLOGOWY UL 1202 25/070/21 WT-76/CEMI/B-09
Us613 CYPROWY UKIAD SCALONY UCY 74132N 00/070/21 WT-77/CEMI/n-gO
Us614 " UCY 7490N « WT-76/CEMI/B-51
Us615 " UCY 7404N " WT-76/CEMI/B-27
usoie " UCY 7408N " WT-76/CEMI/D-74
US617 " UCY 7404N » VVT-76/CBWI/B-27
Us61« " UCY 74145N " [-WT-77/CEMI/B-78
Us619 " UCY 7400N " •

WT-76/CEUI/B-01
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R737 " " -3909
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R739 " " -2k9

U740 If .. _2k9

H741 " " -2k9

R742 " " -2k2

C701 KONDENSATOR • KFPn-3C-4x4-470-20-63-65/085/22 BN-76/3281-42

C702 KONDENSATOR KFPm-2C-5x5-100000-20-63-66/086/21 BN-7S/3281-4a
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UllOl REZYSTOll MLT-0,12GT/-510£2/i55l/-D“S5/l26/21 BN-78/3281-36

R1102 fl " -201tS5 » It
1 9

R1103 PI " -3flOS? " it

ltll04 If -SlOffl " n

!
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CllOl ' KONDENSATOR KCPn-lB-NT60-4x4-100-10-60-66/085/21 SK-T8/3281-41

C1102
1

KONDRNSATOR ELEKTROLIT. typu 2 OiAI-22;jF/16V BN-7T/32S1-38

ciioa KOKDENSATOn ELEKTROLIT, typu 2 0*Af-22>iF/16V n

C1104 KONDENSATOR KCPm-llJ-N750-4x4-100-10-a3-66/055/2i DH-T8/3281-41

C1105 n m n -100- "

1

"

C11O0 n KFPH-2C-6x5-l00000-20-63-56/085/21 BN-Ta/3281‘42

C1I07 KONDEKSATOn ELEKTROLIT, TANTALOWY lOaD-lO^F-Z^aoV- J-6V RN-T0/3351-44

CllOB KONDENSATOR KPP»-2C-6x5-lOOOOO-aO-63-56/086/21 DN-78/32fil-42

C1109 ' KONDENSATOR ELEKTROLIT, TANTALOIVY l»8D-10^F-/i20i/-l*V S»<78/3281-44

ClllO KONDENSATOR KFPB-2C-8XB-100000-20-63-6B/085/31 DN-7S/3281-«a .

1
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Cllll KONDENSATOR KFPn-2C-5x6>100000-20~63-6B/085/21 BN-76/3281-42
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C1113 " " -100000- « •

C1114 " " -100000- " «
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846 TVT-72/CEMI/A-83 V

D1102 DIODA BAYP 05 | 646 "

UBllOl CYFROWY UKLAD SCALOKX TL 74106 PC IMPO(?T(WESRyj

Ub1102 " UCY 7490N 00/070/21 TWT-76/CEMI/B-81

Usll03 " UCY 7490N "

Usll04 " UCY 7490N "

UsllOS " UCY 7490N "

usiioe " UCY 7490N "

Usll07 " UCY 7490N "

UbIIOS " UCY 7490N "

UsllOO " UCY74S00N

UslllO " SN 74H106N IMPORT

Uflllll "
,

SN 74U106N IMPORT

US1112 " UCY 7408N 00/070/21 TWT-76/CEMI/B-74

U01113 " UCY 7400N " WT-76/CEMI/D-01

Uolll4 " UCY 7400N "

Uelll5

usiiie
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UCY 74166N
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UCY 7440N

UCY74S00N

UCY74S00N

SN 75107AN

SN 76107AN

UCY 74nOON

UCY 74123N

00/070/21

00/070/21

WT-76/CEMI/B-01

WT-76/CEMI/B-14

TWT-76/CE»a/B-3 >

TWT-76/CEMI/B-7 i
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n CN-1B.2 -OaO£i -20ft - IW

2601

neo2

RS03

11B04

2605

naod

R607

noOA

HB09

RSIO

noil

RB12

11613

iiAii

A/001

Btt-7A/3261-3S

3»mtukl1-18-VT-4312-Oe

BK-TA/32A1-3A

BJ4-72/WP15-14/L- A/OOl

/050/1ZH-T4/VQ'H-14/l—

U617

ZH-T2ASJ-I>4/31

B14-7T/32B1-33
KONIIKHMTOH KPp* - 01C/2A

KONDnCiAfOlL KLrKTllOLIT, typ 2 61A—2-lOflOOpP/lOV
" " typ 2 04/U-lOOOjiF/ 33V

" • lyi» 2 y4/U-ly<HJ;iF/ *3V

C6t>l
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V . YTYKAZ czvici ZAXn^NNYCH

przewidjrwanych d» prowadzenia servlsu 30azt. wyTabdw,

hr ry«. |

Kr TiT ^raduc«nt
Kr Dvroy

ilasc
w 1
kpl.
cz^icl

'L.p Kazva 1 typ elementu lub zespalu

—5"^:—

T

int“5
1

1

1

1 kpl.

1

-1

.

1 ^ _

C-31-2194* CNPTKIP * 1

B-30-5482: W 1

B-30-5483| • 1

D-30-54841 1 1

B—30““5485^ " 1 1

B-30-5486' It
*

1

B-30-5498| m 1

B-30-5486J m
1 1

B-30-54811 1 1

PK-77/E- *

06170 1 CZSP 1 1

PN-77/E- '

06170 1 CZSP * 10

B-31-1466* CNPTKII^ 1

D-14-1096| •
,

4

D-14-1097| m
, 4

C-14-958 I
m

1 2

C-30-5172*
1

1

m 1 4

Eleacnty elcktroniczne 1 podzez-

poiy wg vykazu ®lcn«nt6w p'odane-

go w Opisle Technlcznyia

OT - 36fl ark.

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Plytka WA 70

Plytka 2

Plytka 3

Plytka 4

Plytka 5

Plytka 6

Plytka 7

Plytka «

Plytka 11

Bezpiecznik aparatawy GPA 250/6,

Wkladka toplkawa WTAT-250/315

Cewka transfamatara

Oprawka

Tulejka

Oklenko

Przewdd pomlarawy

A-S2 S7


